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  الحمراء

 د. علي دياب

 
أكثر من قرنني عنواانً جملد العروبةة ووولهاةيف ا ادنةدل    بقيت محراء غرانطة

ومةةةة ساً اةةةةيفطعيفً للعرةةةةيفألن العربيةةةةة ادندلهةةةةية  وكيفنةةةةت أنواأل ةةةةيف  هةةةة   ا أأل ةةةةيفء 
واتأليخ احلمراء  زء ال يهجزأ  . عيش ظلميفت العصوأل الوا ى كيفنت أوألواب  اليت

ايم م  أ 10مةةةن الهةةةيفأليخ ادندلهةةةمي  و ةةةو قةةةد  يعةةةوو جر القةةةر  الرابةةة  ا جةةةر   
الروايةة  و هعةدث كيفنةت احلمةراء وقهاةيف قلعةة مهوا ةعة  الدولة العربية ا ادندل    

ى   هةةمثى قلعةةة ادندلهةةية ااعيفةةةرن عةةن قلعةةة بنيةةت علةةى  ةةية  ةةر  ةةداألن اليهةةر 
احلمةةراء  ملمةةيف  ةةورث ابويةة  بةةن  لةةو  كعةةيان الابةةر  اةةان غرانطةةة ا ةة  يف قيفعةةدن 

م  وأنشأ اوألاً  خميفً  ول الهل ال    6الاه ا بداية القر  اخليفم  ا جر   
 قة  عليةه القلعةةة  وأنشةأ ا واصلةه قصةةلة ا ة  يف قيفعةدن لةةه ومركةزاً حلامةه و يةةت 

داً ال اةةةيف القةةةد   يف كيةةةد ا  ةةة ت القلعةةةة  وا هةةة  ابلقلعةةةة احلمةةةراء  وسلةةة   ديةةة
غرانطة وقيفعدهتيف الرئيهة. وايف غلة  ممةد  ن  ص  ن يفقايف م  مروأل الزمن  وغدت    

أنشأ موق م  1238وث ثني واهمئة للاجرن   ة  بن ادمحر على غرانطة عيفم مخها
  ا ااوق  القد  وواصل اداواأل  صنه أو قصرت ال   أطلق عليه ااان احلمةراء  

وولة اإلا م "و  ا ميف أوألوت ااؤألخ ممد علد هللا عنيف  ا  زئه الراب  من كهيفبه: 
  وأشيفأل جر أ  ابن ادمحر  ل  اايفء لقصةرت مةن  ةر  ةداألن وا ة ت "ا ادندل 
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الاج الالة  ااهةمى بةاج ااراقلةة  ومنايف  برا يفً منيعة عدنقيفعدن ملاه وأنشأ ميه أ
(Torre de la vela) ومةةن ااةةر   أ  قصةةر احلمةةراء ير ةة  جر قيةةيفم قصةةر ابةةن .

ادمحةةر  مةةوق أطةة ل قلعةةة احلمةةراء القدىلةةة  ولةةي  جر  هةةميهه اب ةةه  وقةةد سكةةر 
 ةةة  جر بعةةةل اللةةةيف ثني أ  جطةةة ق ااةةةان احلمةةةراء علةةةى ةةةةر  غرانطةةةة االاةةةمي  ير 

ةةةة ادمحةةةةر  الةةةة   بنيةةةةت بةةةةه اداةةةةواأل  رث امحةةةةراأل أبرا ةةةةه الشةةةةيف قة  أو جر لةةةةو  ا   
اخليفأل ية  وقيل أيريفً: ج  الههمية  ر   جر لو  ااشةيفعل احلمةراء الةيت كةيف   ةر  
اللنةةةيفء لةةةيً  علةةةى  ةةةوئايف  وميفكالةةةت جر ا    ةةةواأل قصةةةر احلمةةةراء أطةةة ل القلعةةةة 

و ةو  (Castillo des Torres bernejas)احلمةراء  القدىلة حتمل ااةان: قلعةة ادبةراج
مةةيف يؤيةةد ةةةعة الهعليةةل الاةةان احلمةةراء  وأكةةد سلةة  أيرةةيفً ااههشةةرق  ةةيفينجو  

 . (Alhambra)دطل  احلمراء  وك ل  وائرن ااعيفألف الاي يفنية  حتت كلمة 
االقة  ابلايفلة  مةد بةن ادمحةر ابنةه ممةد اليقيةه ااهمر ا اللنيفء مةن بعةد م

م  كمةيف 13مأنشأ احلصن والقصةر االاةمي ا أواصةر القةر  الهةيفب  ا جةر   ابهلل  
مهةةجداً بةةديعيفً ا   يفنةة  القصةةر ا ا نةةوق الشةةرقمي منةةهأنشةةأ  ييةةدت ممةةد جر 

ااايف  ال    ق  ميه اليوم كنيهة ايفنت ميفأل   اليت بنيت ا القر  الهيفب  عشةر 
مصةةةليف  برونةةةز  مخةةةان ااةةةي و   وب يلةةةق اليةةةوم مةةةن راأل مهةةةجد احلمةةةراء اةةةوى 

ميةةةو  ا مهعةةةد مدأليةةةد. كمةةةيف يةةة كر ااؤألصةةةو  أ  اليرةةةل يعةةةوو جر الهةةةل يف  
يواةةد أا احلجةةيفج االةة  الشةةيفعر والينةةيف  ااو ةةوق  مةةزاو ا قصةةر احلمةةراء كايون  
كلةة ن وأاةةلي عليةةه ألوائةة  اليةةن والزصةةيفألف الداصليةةة ال ئقةةة  وأنشةةأ الةةاج الشةةيف ق 

الةة   ال يةةزال ي   و ةةو ااهةةمثى ابق العةةدل الةةرئ الةة   يقةة  مةةوق مةةدصل القصةةر
م  وكةةيف  ااةةان 1348حيمةةل اتأليةةخ جنشةةيفئه اةةنة  هةة  وأألبعةةني واةةلعمئة للاجةةرن  
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احلمةةةراء ي لةةةق علةةةى  ةةة ت الهعيةةةة ااعميفأليةةةة اليخمةةةة. كمةةةيف يلعةةةق بقصةةةر احلمةةةراء 
بهةةةهيف  ع،ةةةيان  يةةةزألل تشةةةجيفأل الا قةةةيفل والةةةوألوو والةةةراي ني  ويهخللةةةه صريةةةر ااةةةيفء 

دو مةةن النةةوام  الةةيت يصةةلايف ااةةيفء مةةن  ةةر  ةةداألن  ويصةةل الزائةةر جر ااهةةدمق مةةن عةة
 (Puerta de los Granadas)اللهةةهيف  مةةن ابق غرانطةةة ااهةةمى: ابق الرمةةيف  
 الهيفبقني  من ث ثة أبنية ألئيهةة ويهاو  قصر احلمراء و و قصر ملوك بين ادمحر

ن قصةةر قمةةيفأله ولةةه مةة لثةةيفيا يهاةو  يف وأةةةل  اليةةوم أطةة اًل واألاةةة  و مهاةدم أ ةةد
وا اةةة مخمةةة مياةةيف اباب  كلةة ا   وقةةد كةةيف   ةة ا اللنةةيفء ااقةةر الر ةةمي الةةوك غرانطةةة 

 Sala de Los Ambaj)الهةةيفبقني  ويهةةمثى  ةة ا القصةةر أيرةةيفً بلاةةو الهةةيراء 

dores)  و ةةو أع،ةةان أقةةيفء قصةةر احلمةةراء  وكةةيف  بةةه  لةة  العةةره  وقةةد بةة  مع،ةةان
ثةة   اةةنة أ نعةةة  ةة ا اللاةةو ممةةد الاةةين ابهلل اةةنة ثةة   واةةهني واةةلعمئة جر 

 و هعني والعمئة للاجرن.
 Patio de)أميف اللنيفء الثيفلث ماو قصر ملامي رصةر أطلةق عليةه  ةمي الهةليفل 

los Leones)  ميةه انمةوألن الهةليفل ااشةاوألن  و ة ا  وسلة  بهةل  الينةيفء الة    قة
ميه نقوه  شيد ب كر الهل يف  الاةين ابهلل  كمةيف   القصر  و أ د  أبنية احلمراء

 (Sala de Los Abencerrajes)يقة  ا  نةوق قصةر  ةمي الهةليفل قةو بةين اةراج 
ر ةةيف و ةةو ااةةان اداةةرن الارانطيةةة الشةةا ن الةةيت  ا  ةةواو  غرانطةةة ادصةة ن  اةة   س ك 

 ت الههةمية جر قصةة مزنةة  ةروى عةن صيفهةة  ة ت اداةرن  و نةيف أألى أنةةه و ر ة   ة
من ا دير ابل كر اإلشيفألن جر أ  الايف   اليرنهمي شيف وبراي  و   قصة عن بين 

 Avenures du dernier)بةةةةة: ماةةةةيفمرات رصةةةةر بةةةةين اةةةةراج  وعنو ةةةةيفاةةةةراج 

Abencerrages)  ايفنةةةت بةةةين اةةةراج  م اةةة لةيةةة كر مياةةةيف مةةةً أندلهةةةييفً  ةةةو رصةةةر



 احلمراء

8 

 

اداةةرن قةةد نز ةةت جر  ةةون  بعةةد اةةقوش غرانطةةة  وعيفشةةت  نةةيفك ا  يفلةةة مقةةر 
ن وبةةةةؤ   مقةةةةرأل اليةةةةً أ  يعةةةةوو جر غرانطةةةةة مةةةةوطن رابئةةةةه  وا غرانطةةةةة  ةةةةيفم بيهةةةةيف

بةةه  ولاةةن اصةةه ف الةةدين كةةيف  الهةةل  ا عةةدم جاةةليفنية ألائعةةة ا مةةيفل  و يفمةةت 
 ة  أثةرت  وعيفشةت  ليلهةه كوا امةيف  مةرثر اليةً العةرا أ  يعةوو جر الصةعراء وانق

 ا عزلة ال  ييفألقايف ملة  ليلايف وسكرات ا ميلة.
 Sala de Las dos)ويقة  ا النيف يةة ادصةرى مةن  ةمي الهةليفل قةو ادصهةني 

Hermanes)  وا وا ه انموألن أصرى  ويران قصر احلمراء ابإل يفمة جر ميف الق
عةدن   يفً محيفمةيفت وغرمةو  ومهةزين االاةة  (Sala de la Jusricia)سكرت  ل  القريفن 

وعلى مقان  ،لثلايف احلنيفاي  و مي مقان ملوك بين نصر  كميف يلعةق بقصةر احلمةراء 
مت قصةةر  نةةة العةةرين  و ةةو بنةةيفء مهةةهقل يقةة  ا الشةةميفل الشةةرقمي مةةن القصةةر  وأ  

عصلة ىلاننةيف ةواباة .ث عشةر  وكةيف  مصةيييفً الةوك غرانطةةبنيفؤت ا  يفية القر  الثيفل
احلمةةراء  واة  بنيفهتةيف واةةيفوهتيف  مةيف  ةو جال اتأليةةخ ،لاةة غرانطةةة  القةول: ج  اتأليةخ 

لين والزصرف  شال وميف هيزت به احلمراء ألوعة ا الصن  واإلنشيفء  ومن بدائ  ا
ألاةد اي لالعربية ادندلهية  جالَّ أنةه و   يفمعة من اتأليخ احلريفألنةيعة ألائعة بل 

،ان على يد قوى الشر والعدوا   عرض   ا ااعلان العرا احلريفأل  جر الهشويه اان
بعةةةد اةةةقوش غرانطةةةة  معملةةةوا علةةةى مةةةو رةةةيفل احلمةةةراء تعمةةةيفل بربريةةةة ممهةةةعوا 

  ا اةةةنة الزصةةةيفألف والنقةةةوه  ونقلةةةوا ادا  والةةةرايه  وقةةةيفم اإلمااطةةةوأل شةةةيفأللايف
بلنةيفء قصةر  ديةد جر  يفنة  احلمةراء وا ا نةوق  ات وعشرين ومخهمئة وألد

القصةر الشةهو  القةد  لصةيفر قصةرت ا ديةد  كمةيف عمةل الارا منايف  خمةرابً مع،ةان 
ميلي  اخلةيفم  علةى مهة  طةراك الاةرف العةرا وااةهلداله ابل ةراك اإلي ةيف   ومة  
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الةةزمن أتلةةت احلاومةةيفت اإلاةةليفنية ااهعيفقلةةة  ةة ا ااعلةةان ا ةةيفم  و ركهةةه جر اديةةد  
نهةةةةةد  ااخربةةةةةة  و ةةةةة كر الاهةةةةة  الهيفأل يةةةةةة أنةةةةةه ا بدايةةةةةة القةةةةةر  الهيفاةةةةة  عشةةةةةر 

اليرنهةةيو  بعةةل أبةةراج احلمةةراء و ةةيف القصةةر تعجوبةةة  وا أوااةة  القةةر  ااةة كوأل 
ااةهيق،ت احلاومةةة اإلاةةليفنية مةن اةةليفهتيف وعنيةةت ءةة   احلمةةراء  و رميماةةيف وال 
 ةةزال احلمةةراء وعلةةى الةةرغان مةةن كةةل مةةيف أةةةيفقيف  أكمةةل يفةةوسج لليةةن ادندلهةةمي ا 

   يهعصل من  ة ا ااعلةان الهةييف مي  يفمةيفً ال ااوألو  وألت ادوألوا النايفئمي  ويعدث 
  .ابلنهلة جر الدصل القوممي اإلاليفي

وخنهان  ديثنيف عن احلمراء بلعل أبييفت شوقمي ا ألاء احلمراء اليت وألوت ا 
 اينيهه:

 ال ترررررررررررن  لررررررررررر     ررررررررررر      ررررررررررر     ررررررررررر 
 

 
 ر رررررررررررو  ررررررررررر        ررررررررررر      ررررررررررر    

  ق ررررررررررررررررررر      رررررررررررررررررررن      ررررررررررررررررررر ر     
 

 
    ر  مررررررررررررررررر   قررررررررررررررررر        ررررررررررررررررر ر      

  قبررررررررررررررررررررررررر   مررررررررررررررررررررررررر  ال  ر   ترررررررررررررررررررررررررر 
 

 
ررررررررر      م  ركررررررررر  ن     ررررررررر   ررررررررر   ررررررررر     

  تررررررررررررررررن    رررررررررررررررر     ررررررررررررررررب    رررررررررررررررر   
 

 
ررررررررر      ن  مقفرررررررررن   قررررررررر   مررررررررر   بررررررررر      

 منمرررررررررررررررررن ق مررررررررررررررررر     ررررررررررررررررر      ررررررررررررررررر  
 

 
رررررررررررررم  ر ت   ة   ظفررررررررررررن   ن ررررررررررررك  رررررررررررر      رج 
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   ررررررررررررررررن     رررررررررررررررر      ررررررررررررررررن  ك  رررررررررررررررر 
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 ح رررررررررررررب   ارررررررررررررر       ررررررررررررر    ظرررررررررررررر ت 
 

 
 ج  ررررررررر    ررررررررر    ررررررررر ا ر   ر مررررررررر   

  إذ    ترررررررررررررررررررررر     فرررررررررررررررررررررر ت إ    رررررررررررررررررررررر  
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 األضبُط بُن ُقَريع السعدي

 أمير شعره
د.عبد الكريم حممد حسني

*
 

 
يف هذذذامل الة مذذذد  عذذذ على مفهذذذأ مهذذذأ  عنذذذلثعا يب  ذذذعامل  م ذذذ  ام عذذذ م   عالذذذاال  ذذذ  

ا ذذع جلمل  رعانذذ ن  عنيذذ   ذذ   مهذذل امةدذذع ى مهذذأ شذذ ها ا ذذع جلمل  عوذذسن ا ذذللى عا  ذذ  يف
ندذذ ه مل مه ننيذذ  ارنيعذذ ن يف هذذامل امةدذذع ى  عه  عذذم ًةذذ  ن  ًةذذ   ع    عذذ ع يف ا  ذذ ا   

  مث جذذذ ع  ذذذعامل  عذذذ ه    هذذذرت  هذذذ   1ع عةذذذ إهن  أذذذ  اعإ    امذذذ   وةذذذلنرت يف  عهةذذذد م ذذذ ى
   هنذذ  يف ا ذذللى عا  ذذ  عا نيذذ إ  عجذذ ع لعأذذ    هذذ ألا  ع عأذذ   ذذ  ا ذذ    املا ذذ ى
العذذ على يف   ذذ ن  عنعنيرنذذ    هذذسن شذذ ها  ذذعامل  سا نذذعي كذذ  مذذعي   ذذ ع  ذذاوا  اع 
حي ب مذ  يف شذهنين  نعنيذد  ع كذ  و أذّ مةذلهى شذاان   عاأععذ إ  اذ من   ميف ذد  جل ى يف 

    ام . 
عا يب  عامل ندع ً  امعع عد اميت خرنيّ  ضنييب ه ع امغعاد الاهوا الةذاعن  ملنذ . 

ه  ةرضذذذ  ًععع ذذ ع  ذذذ عل ا ع لذذ    ذذذ  لإ مهذذذأ   2ع  نلمذذ ري ش       وأم   ةذذلإ ام عذذذ م هن ع
 امةدع ى  اعضن  مهأ طا ةد امعا  يف اجمل   الاش .

                                                 
 ج  عد ل  ق. *
 ؤش ذذذد  ذذذ إ مهوا مذذذد عام  ذذذا  -األغذذذ أل  ألل امعذذذاه األ ذذذان أل مهذذذ   ذذذ  ا  ذذذ    عذذذل   1ع

 224/ 9]ل. [هن 
-  ألل مهذذ   ع معذذ   ذذ  امة شذذرت امةذذ ي اماغذذ ال    ذذيبع اخلذذإب نشذذ  لمل عام ذذعا يف األ ذذ ي   2ع

 107/ 1ثهن 1980-هذ1400   لجلا  لاجل اآل  ق ا    ى  
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 زمن القصيدة:

هذذذ  مذذذد     ذذذ ا  امةدذذذع ى نعنيذذذد اع  عذذذي يف ام ةذذذ   امع ذذذّ  ذذذع    ال  ذذذ  
عع انع عن  عذذذذد  مبذذذذل  الؤمذذذذ  ًةرضذذذذ  ام ةذذذذا يف ام ععمغذذذذد ع عذذذذي  عاأععذذذذ هع  ع ذذذذ هع  

  ّ ع  نفذذذ ع يف سمذذذذد وهذذذذ   لعن ام ةذذذا  و   ذذذذ     امذذذذ  اع    شذذذار   سمذذذذد   وذذذذق ً  ا ذذذذ
 لجلً   يف األسه ن  عحتهل يف مةلٍإ ًا ض ام ا   امعهني  اع اهطنيئ ذ ن  و ا ةذ هق يف 
ذذذ   امذذذ ع  عرل ذذذ ع مهذذذ  وع ذذذٍ  شذذذهعرٍت  ذذذ ع  اع مهعذذذٍ  ناذذذع     ذذذ عله  ع  ذذذ   ل   ًع

ا أذد  غذذض ام ةذا مذذ  جذ جلان امذذد    اع ال ذ  د  ذذ  الاذ   عامذذ ع  ع ذذ   ذ   ع مهذذ   ل 
  مذذ  الاذذ    عذذ   ذذ  جل  رذذ   اع مةهعرذذ   اع ةا رذذ  ام  دذذعد  اع  دذذنير  امع عذذد   هذذعي 

 ه  ك    اال    هامل اآلاثجل  ه يف امعةلإ اخلاا ..
مذ   عاثذااع يف ه جل ب يف ان مهد   وثذيباع يف ا هذرت ام ةذ   عا نيذ ي مهذأ امذ ع اع 

طا ةذذد ً  عمذذ   علمذذلىع لااجعذذد ا هذذرت  وهنيذذ  و ذذ  امعهذذرت مذذ   ذذ ما  رةذذ ث مهذذأ هذذاا 
ام ذ ما  ألن ًدذذلجل ان ه ذ ك  ذذ مااع ًة  ذذ  يف امذد    لجذذب  ااناذذد امعيفنذد  ذذ  ا ذذع جل 
ام  ما    لجلاك  لنع الرسخا    انع ع   ع    الرة ث مهع  يف امذد   عامعذ   ماعذ ن  اورذ  

  د اع جل  ر  احمل  ةد اع ًة    يف امع  ام ذعا  مهذأ ام ذ  ق مذ   اع  لا اًذ   اع امرف  
ذذذا    مذذذلجلعل  خذذذإب ال  امرذذذسخا م ذذذ . ع ه  ذذذيف  عذذذي مه جلاشذذذد اع ا هذذذرت  عهذذذاا امهذذذيفث     

   هذ  عأد  اآليتهن213-ماع ى  عنيا    ال يع
أل   ن ٍ،   ))وكان أبو عبيدة م م  ب   ملثىن ي ول وهذ   أل  ملتبي ات مي    م   

]م  ملثٍس ح[ذ  و ين ملتبيات ملثٍسوب، إىل ملتضبط ب  م وع 
 لك             ا ضم             ي   مم                ملت م             و  ن               

   
 وملثس                   م  وملل                    ب     بل                   ا   م                          

   
ِ  م              ملل            د   م م            ا أ   ب               ف            ا 

   
 م                     م                      عيٍ                   ا  ب ي                     م                               
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 م              د  م              ع ملث              اه                  ري   ك                

   
 1) َج                     وأيك             ا ملث             اه                ري  م                

 

   
ع سا م ه رته ان ا  ماع ى     يف اعاهذ  الئذد ام  م ذد مهنفذاى   نذاا  عذم ان امةدذع ى 
ًعذذلل  و من كئذذذد شذذذ د ناذذ  ا شذذذيفث  عهذذذل وذذيفث  ه ذذذا نذذذلإ ا ذذ     ن منيذذذا ام ذذذعا 

 ]املا ا[هن  3ع  عهامل ان ث    ندع ى  نهن  2عامعال  علل  و  ئيت ش د نا  ا شيفث
 ألي تٍ          ا ب          أل   س             أ           ري 

 4عإذمل أ      م مل لف    ي  ف           و    
 

   
. عامةدذذذع ى  هرنيهذذذد امدذذذلجلى ماع ذذذ ع  5عامذذذيت ًعذذذلل  و اجل عنيئذذذد شذذذ د ناذذذ  ا شذذذيفث

عن  عذذد ع هنيذذد  عهذذاا نعذذ    ذذ   نذذلجل ام ذذعا امعذذال نذذ ر ع نذذ ث ا أ ذذ ن امعذذال مهذذأ 
 مي  عرةذذذذذاى  و  ااجعذذذذذد   ذذذذذاا امرذذذذذ جل د. عنعذذذذذ  ام جلاشذذذذذ   امة هنيذذذذذد مهذذذذذأ األل  امةذذذذذ

ج  ذذذ ى يف  ذذذلع امةذذذ ث اللغذذذ  يف امذذذد   مهةدذذذع ى ًاعذذذ ع مدذذذ  ان   عه  عذذذا   ةذذذ اجل 
ة  ذذ مل  عنذذ   عه  ةذذ اجل  ر  عذذد  رة  عذذ  يف  ذذ  ام ذذعا هأرعذذ ع اللا أذذد  غعذذ   أدذذل  
ً اّ أ ارن   و    هل انذ ث   ذ    ذ انع ع  ذ ع   عؤخذا جلا  ام  نذ  امةذ مي مهذأ امر ذهعرت  

أ   ي أة مل مهأ مهرت   ع جل ًة  ّ اطهع مهعن   ع م أاه      فذد مبذ  م ه ذرت  ه مبذ  أل
 جن   عا ن  ه ًاي مهع  ن م ى.

                                                 
 امعدلإ عامغ اي   ألل امعيفع العا   هن   1ع
لاجل -اأةاهن ا علان  ألل م ني ن منياع    حبا ا      حتةعذقهن ماذ  ام ذيفث هذ جلعن   ذيبع    2ع

 74/ 1ثهن 1965-هذ1385  ع ع ام اث امعال  
 38ام اجل امع لعد  ]ل. [هن -ل لان  نهن    ع طيفإ  ا    يبع   3ع
 حتلجل  هن ًد      4ع
اأةذذاهن الدهذذا يف مهذذلث امهغذذد عاألامنذذ   ماذذ  امذذال  جذذيفإ امذذ    ام ذذعلط    ذذا   ع ذذاو  هن   5ع

 هراذد لاجل -امةذ هاىحمني  ال  ج ل اللو  عمه  حمني  امافذ ع   عحمنيذ  ا ذل امعضذ    ذااهعرت  
 477/ 2  ]ل. [ هن 3ام اث  ط
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 أمري شعره:

ع عنلث    جلى امةدع ى مهأ  عامل  علل  و مهله  مهأ ًهد األ ع جل وعهذل األ ذيب 
ةذ  ن  مهذأ ا ذذع جلمل   عذ ع نعهنذ  حتنيذ   ذذ   حم شذ  ا  ذع جلمل  عنذ   ورةذذ ث مهذأ نل ذ   ًع

ا يب امةاعهد مهأ ا   هن  يف شهرت ال  نب. عه   ذامد وذ ألث مرهذد األ ذع جل  ذ  غذيب ان 
 عم سمذد حت  ذ اع مذد     ذ امن   ةذ  ًهذلن اعو ندذ ه مل اع ئخذا ندذ ه مل  اع ا ذا  

    سمد  ة   ع  مه ن  ًع     هع حيراى ًرنيي ند ه مل األخاى مل و أّ   هن . 
ا ا امذذذ اإ مهذذذأ اجرنيذذذ   احمل شذذذ   عنذذذ   عامه  ذذذ  مذذذ  اجداهنذذذ  يف عهذذذ  و لدذذذ

 غيبه    هرت نرنيع مغيبه     امدع   ال ر   د وني  اجرنيع ن . 
ع ذذذلاط  ا  ذذذذ  عا نيذذذ إ يف  ع أذذذذ   -ونيذذذ  شذذذذعسيت-عهذذذ   عرذذذذ ا  ألنعذذذ إ امذذذذ ع 

 ر  عذذذد  ضذذذ ع اموا ذذذق  و أةذذذ  ام عذذذ م   عحتذذذ عإ ا ج  ذذذد  ثاذذذ   اهلمذذذ ع اع أععذذذ   ذذذ  
نذذذ إهن   1عععجلعى ا ذذذ  األأاذذذ جل  نشذذذ  لملذ امذذذ ع ن  عذذذد ع عذذذي ع اذذذي.  ةذذذ  نذذذ إ ام عذذذ م 

نلمذذ  وأم  ري ش      مذذ ا األ ذذا   ذذ  نا ذذع  ئذذد عم ذذ  شذذ د مث  ذذ   يف ئخذذا امد ذذ ن. 
 ]   ال  اا[هن

 لك      ا م             م        مل م      و م ن          1

 م            2عوملل ُّ    ب   وملث س    م    بل    ا     

   
    م       ع  ملث       اه         ري   كم م       م       د  2

أي  ك        ا  ملث       اه           ري  م           َج                  و 

   
   ل        ن  3

 ملل ل       ري  ع            أ ن    3ع

م      ا  وملل      د     م      د   ف                 ت    ك       ع  و  و 

   
ب  اه  مللب ي دم إمن  و ص  ا  ملل 4 ا   م   و صم

َم مللل  و        إن م                ب      ا  وأم          

   
                                                 

  عا ذذ   نلمذذ هن ععع هغذذم ان هذذامل األ عذذ   نعهذذّ ناذذ  ا شذذيفث  ذذ هٍا 1/107اأةذذاهن األ ذذ يهن   1ع
 طل     ع ع هن ععال   عامدا   

يف جلعا ذذد اخذذاىهن ععع ةذذ إ  أذذ   ذذ  اعإ  ذذ  نعذذ   ذذ  ام ذذعا   امداهذذا يف  عذذ أل وهنيذذ   ام ذذ      2ع
لاجل -هذ   ر ةعقهن ا.ل.  مت  ذ   امضذ     ل  ذق328-ني     امة شرت األأا جل عألل  ها حم
 132-131/ 1ثهن 2004-هذ1424  3اما  ها  ط

 141/ 1و  ت  ادم ملل لري    مللزمل   يف م اين ك مات مللٍاسذ يف جلعا د اخاىهن عع  3ع
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ب     ا  م      ملل    د    م 5  م    ا أ     بم     م  فام  

 م             م              عيٍ         ا  ب ي م          م                      

   
ه  م          ن            م         اب     6  م      ا م 

 َي   م           ش         ي ِا  مم           أ م          م م و   ع              

   
ف    ينم 7  أ ذ ود  ع              و ضم         م و و         د 

اي م  و   م    ع   اذم م  مم     مل  د ع        
 1ع

 

   
َ  إمذ مل م       ا مل              8 او  ت                  ع م 

ب       ا  و    غ       َ و   يُّ         ف                  أ م  
 2ع 

 

   
هجل ذذذذب يف  ذذذذع    ذذذذعا األ ذذذذا    هذذذذرت  اذذذذق   ذذذذ  شذذذذلى أرذذذذ  نهعهذذذذد    نذذذذ  هذذذذامل 
األ عذذ   امذذيت  عةرنذذ  اماعا ذذد ام ذذعل د مرضذذني ن  ا  ذذ هع ع هنيذذ ع ًعرذذ  كذذ  امعذذا   عنذذ  

عذذذذب عامذذذذدايلى  عةانذذذذ   ةلمذذذذذ هن اثاذذذذّ امدي عذذذذ   هذذذذذامل األ عذذذذ   ةذذذذذيف  امً  عام ةدذذذذذ ن  ًع
د م     اعع ت  ب        ملللم        ،  بت م اممد     ا   و  عوعذذذذ  ه ًهذذذذلن  عهذذذذد عهذذذذ  ا ذذذذيبى  ذذذذعاملهن   3ع  ك 

ندع ى ع ةويعدع ع عر ع  ع عي ا ذللى تذرع  وذاق الاع العذ أل   ذراد  دذ عد األ عذ   
ك   عميفنذد امواععد  عره  امرعهق  مع  ام عا     جند  ااناد ماعض األ ع   ع ذا 

ا ط اجداهن .  سمد مبع أل امةدع ى ع ر أد    هن  عاجًل

 حسن املبنى:

الاذذذي  عنذذذلث مذذذ ث  ر ذذذ عإ الاذذذي امعاع ذذذ  ع اذذذي امة  عذذذد  ع اذذذي امدذذذلجلى  ع اذذذي 
هرعذذذ  ام جلاشذذذد مباذذذي  هل  ذذذ   ًع ام  ذذذل  ع اذذذي امدذذذا   عاثذذذا سمذذذد يف ًهذذذل   العذذذي ًع

ةأ ام عا  عميفنرذ    رذ ال امدذل  ع  ذني جلمل  ام ع ماع ع ع  هًد إ امعاعض مبلشع
ةهدذذ   اع امرذذ اإ العذذي مهذذأ امرذذ اإ  اع ا رذذ ال امرعععهذذد  عاأةا  ذذن     رذذ ال العذذي ًع
الاذذي  عه  ذذ   ذذ  لجلاشذذد األ عذذ   ماع ذذع ع لااناذذد ا ذذلاإ امرع معذذ  امعاع ذذعد يف  ذذ جل 

                                                 
ةهاذذ   عاخل مذذد يف اماعذذّهن نذذلث  ذذ   ذذم شذذع   ذذ    ذذ   ذذ    1ع اخل   م ذذدهن عذذ  امذذ ها خ مذذد مرهلأذذ  ًع

 130/ 18  وني  يف األغ ألهن متعرت   ى    
ماذ   اآللا   ألل   دذلجل ماذذ  الهذد حمنيذ   ذذ   ع معذ  ام عذ م   حتةعذذقهن الذ    ذ  مذذا     2ع

 120ثهن 1997-هذ1417  1لاجل امهرب امعهنيعد  ط- يبع 
اته امعاع     جلاها امة  ل   مه ع  حمني   ًاضأ ا  عم  حتةعق ماذ  امهذامي امعذد ع     3ع

 عخ   487/ 20ثهن 1983-هذ1403 واعد  هل د امهل ّ  -امهل ّ



 األضبُط بن قريع السعدي أمري شعره

18 

 

ب   دذذ ع مهرع معذذ  يف اماعذذّ ع  ذذلاع عماع ذذ ع  عيف مفذذدمل ع  ذذلاع ع ذذا ع  عهذذاا  لجذذ
 ًهد اللا ع عميفنرن   لعي ام عا   عغاض ام  ما  ع عني  أييت ج عإ  ا  سمدهن

 مللف ب 4  ل     3  ل ملل  وِ   2  ل    1  ل اماعّ
 م ت      ميف      رععه  م ت      ميف      ع مه  1
 م ت      ميف   ع مه  م  ت      ميف       ر ععه  2
 م ت     ععله   عرعه  م  ت      ميف    رععه  3
 م ت      ميف   عرعه  م ت      ميف   ع مه  4
 م ت      ميف    رععه  م ت      ميف    رععه  5
 م ت     ععله   عرعه  م ت      ميف    رععه  6
 م ت      ميف    رععه  م ت      ميف     ع مه  7
 م ت      ميف   عرعه  م ت      ميف    رععه  8

ا ذذذذ  امعذذذذاعض عامضذذذذا   هذذذذ ن وذذذذ    ننيذذذذ  مهذذذذأ ع ن ع عذذذذرعه    م  غذذذذ لجلمل  اعا ذذذذد 
اد ا  ة   اللشعة      جند ًهااجل امدأد  ع ل شرد ا ا  ه ذ   ام ع م  غيبمل   د جل  ًا

 عه  .
مهذذذذأ  عا ذذذذ  ا  ذذذذل األعإ  فذذذذ ع  ع عذذذذ مه   ثذذذذيفث  ذذذذاا   عجذذذذ ع    ذذذذرععه 

األ ذذ  مذذي  ذذاا    ذذ    ذذيب  و امذذ ن عاأضذذا ط امذذ عي أع ذذع ع مهذذأ عنذذع   ذذرععه   
 عخاعه الاي  و  ع مه   ل ئ  و  هاى امعيفند  لعي  ع ايلً  مبف   اع  ا مغد. 

 ذذ   ةذذلل  و  ذذعق الاذذي.   مرعععهذذد األعو يف ا  ذذل  ةذذلإ ام ذذ ماهن عمهذذ ه     ذذذ/ٍث 
    ذذذ ألعو ع عذذذ مه   عمهذذذ  هذذذرت   عامرعنيذذذعرت مهننيذذذلث ع لنذذذ   ا مغذذذد  ذذذ  انذذذذ /  ذذذلث شذذذع

ذذ    اذذ /إ     دمنذذ  امرعذذ  إ  دعانذذ   فذذ ع امذذل ن ع عذذ مه  . عنلمذذ  يف اماعذذّ اماا ذذعهن عع   
اماععذذ  / ن ع ذذ   امذذذ/   ذذ م عي ًهذذامل ع ذذ   اذذ إ اماععذذ  ناذذ  امةا ذذب  ع ًعذذ ن األ ذذا  عذذ  

 ضذذ نّ امرعععهذذد نهذذعيفع مر وذذ  العةذذلإ  و ال ذذ إ   ا مغذذد يف ال  معذذد  ع وذذاامل مهذذ عي  
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 رةهع امل ن  عهل العي. عيف اماعّ ام   ع ن إ ام  ماهن عاسعل م = عذ مه /  ل ذ  
ع=  ميف / ذذذذ  عم= عرعه     مذذذذاايل مذذذذ   ذذذذلض اآلخذذذذا خذذذذاعه  و ا   ذذذذ جل  عل ذذذذع 
و اآلخذذذذا مذذذذذ   خذذذذذاعه مذذذذذ  ن مذذذذذ ى ا ذذذذذداع  ذذذذذ  جذذذذذ ي امعنيذذذذذ    هذذذذذ ن امذذذذذل ن خ جلجذذذذذ ع  

 ع ع مه   لعن   رععه .
ا   ع  رععه    ة  ج ع    ذلاع يف م ذد ا عذ     ذاد  ع  رنذ  مرذ إ مهذأ 
ذذذذذع    ع  ذذذذد اخلالذذذذ   يف مفذذذذد اماعذذذذّ لذذذذيفع مهعنذذذذ    ةلمذذذذ  يف اماعذذذذّ ام ذذذذ ألهن عن ذذذذ   ن  ني 
=  ذذذرععه /  إ  غيب = ذذذ ميف / ئو ه ذذذ = عرعه    فذذذ  ع الذذذ إ نذذذ  ه أيوهذذذ   عهذذذاا  اإ 

غهذل  عذذ  عه اذ    هذ ن مهذذأ األ ذ  نذا  يف ا عذذ ى  عجذ ع ا ذ  امذذل ن يف  هذ   عه 
اماعّع  ذذذرععه    شذذذرعني إ او ذذذا ام ذذذعااع مذذذ  كذذذامل امدذذذلجلى. عيف اماعذذذّ ام  مذذذ  جذذذ ع 
=  عذذذرعه   ع عهذذذلث  ام نذذ   ةلمذذذ هن عه حتةا ن =  ذذذرععه / ن  امعةيب = ذذ ميف / مهيذذذد  ا ن 

ن امر ةيب  ذ  جنذد امهغذد ًدذغيباع  م أي   ل  معذد ان ه  ل    جمل   اع امغهل  عمل و 
ا   ذذ   =  ذذرععه /ل ه  ألن امهذذ  م ذذ  هذذل الوهذذل .. عيف اخلذذ  ي نلمذذ هن ع  نذ ا ذذ    ذذ  ام  
ا = ذذ ميف / اتك    ذذ  =  عذذرعه   عاأل ذذا اخذذل ام نذذذ   ذذ  جنذذد امعيفنذذد  جملذذ   عالا مغذذذد. 

  = إ    ذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذايمل  عجذذذذذذذذذذذذ ع    ذذذذذذذذذذذذرععه  يف ام ذذذذذذذذذذذذ ل   ةلمذذذذذذذذذذذذ هن ع  ذذذذذذذذذذذذ      ذذذذذذذذذذذذرععه / ش 
/     د  ه=  عذذرعه    عذذ  امرعععهذذد اشذذرعن ث عهذذل  ذذ     األ ذذا عام نذذ      ذذذ=  ميف  
  ّ عج ع  ًعععهدع  رععه  يف اعإ اماعّ ام ذ     ةلمذ هن ع  ذإه   س ا=  ذرععه /   ذ  ات  ه ذ
/    ذ ر ذذذذ = عرعه   ع ذذذذإ  سا اجرنيذذذذ   الاًذذذذ  ع ذذذذإ  عع سا  مردذذذذل ا ًدذذذذاث  م ذذذذذ   ميف  

 ملنّ  عئ ع   عئ ع    غيب غهٍل  عه ا  . ع    هاا ن  ًع مع  ا  ل عامعاعض.ا
مع  خدل عد األع ان يف هاا امذ ع ًعذ  ئ ذدع  ذ   دذنيد األ ذا   ذ  نا ذع  عجلمبذ  
جذذ ع  أدذذل  اخذذاى أوةذذّ  غذذيب هذذاا  ألن امرعععهذذد املا ذذ ى حتنيذذ  حبذذااع  ذذ  العذذ أل 

شذذذ   اميف ةذذذد  و ًعنيذذذعرت هذذذاا امذذذاا  اع   ة هذذذ  الرضذذذ لى اع الرلا ةذذذد  عجلمبذذذ  ال  ام جلا
ميف د ناا ام ع يف لمع  مهذأ امدذ عد امواععذد نذاا ام ذ ما  عمعذ  هذامل األشذ معب يف 

 أع ئخا م    ني سا م   هد  ا  اماع     امة  عد 
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 صلة الروي يف األبيات:

اخرعذ جل  ذا  امذاع  مه ذذعا أييت معذل اخلذ طا ع ذهد ًراعذذ   عمذعي نذ    ذذ   يف 
 جل الاذذ    ألن اأ ذذغ م   مرفا ذذد ام ذذعلجل د   عهذذل مهذذأ  ذذل  ةا رذذ  امع عذذد   رهذذلن  ذذ

 األعو حما  ع مإل  ا   عويت   لً   امع عد عم عع ن . 
 إسا و ن  ا  اماع   لاتع هل امع   ه  عي م  يف أع     ألأ  جدع  ذ   ذ لى 

مهذذذأ ام ذذذهلن امعذذذ جلض   امههنيذذذد ام ذذذعا د  عع ذذذه   نذذذ ع مهذذذأ اأذذذ   ذذذنييب  ردذذذ   اذذذم
مهلن  عامده أد   ة  م ل مهأ  رة ث يف اماعّ ام عا    د جل اماعذّ ام ذعا  و مذ اهاى  
عامههنيذذذذ   ا لاجذذذذ ع  ً ذذذذعأ  ذذذذ   ذذذذا  امذذذذاع  اماعذذذذّ  ذذذذ  جنذذذذد ع  ع ذذذذ  ع ذذذذ  حمذذذذع  
امةدذذع ى  ذذ  جنذذد اخذذاى.  نذذ   ذذا  انذذ ع امذذا  خرنيذذّ  ذذ  األ عذذ   هذذامل امل ععذذد  

 عذذ    عرذذ ع  عرذذ ع  ةااعلذذ  يف  ذذلع هذذ ع امغ هذذب اجملعذذلإ  اوذذداع  ذذاى عوعذذ  ًرفهذذأ  عذذ أل األ
ذإب   مهاعّ عاخاى مهةدع ى.. عهل  نييب  عامضنييب م   عذي أيخذا  لنعذ  يف امة  عذد  ًع

د   امةدع ى  ةلى جل   ا ع ل    .  نعنير  يف  ع أل اماعّ ًع
  ذ   ه  ةذ ع    ع ذ    جعذ  ا    هد امة  عذد يف اماعذّ األعإ  عذ  نلمذ هن ععامد ذا   

عال
غذذيب األ ذذلاإ  انذذ ع جلا وذذد مرذذلاي ا  ذذا ا عا   ذذ ع  عهذذاا امرذذلاي  ذذؤسن  رغذذيب ام ذذ    ًع
 ذ  عامدذا  ه 

 
ام ع عد  رغيب امد  ن يف امعلث املا  . عهامل اماعا ذد ا ذ   ذ  جلعا ذد ععال

ّي   ةذذذذذذ ع  عذذذذذذ   ألأذذذذذذ  ًلا ذذذذذذق  عذذذذذذي اآل ذذذذذذد امةائأعذذذذذذدهن ع ذذذذذذ       ذذذذذذا    ن  ا ذذذذذذ   مت    ذذذذذذلن  ع       
ذذذا   لن    ةذذذ ث ال ذذذ ع مهذذذأ امدذذذا ا مهرعاذذذيب مذذذ   ذذذل  هن ا ذذذ    مذذذإبي م ذذذ   خذذذامل   1ع ً د 

عمت لن  عاآلخا مإب م    عم    ذ   عهذي ًذلاي األايث عامهعذ ي  عمذعي هذاا  ذ   ذي 
 أذّ عمذ عع ام  ما ا  هه  اع ًدلجلمل   هذسن امذااع  نذ ث عاخيذا  معلا ذق امةذائن    نذ ع و

ذذع      هذذ ن انذذرت  ذذرتٍه  ذذ  اننيذذلث  ش  مع ف ذذد مل   ذذ هااع  عو أذذّ ًع ذذيباع مدذذ جل اماعذذّهن  عمهذذ ه  ه 
مبعذذي امضذذعق  عام ذذعد مبعذذي امعذذاه   هذذ ن امعفذذد ًع ذذيباع لعذذي  عاإ انذذرت  هنيذذ ع  رغذذيب 

 األعن     ه ن امع ف د  عم ع مهد جل  عو أّ عم ع مهع ف د  عيفند امرع    ني  ع.

                                                 
 17شلجلى اماعثهن   1ع
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ذذذ   الذذذ إ  غ ذذذيب    ذذذ      ع ذذذ     عذذذ ل  عجذذذ ع أي  و   ذذذا  امدذذذهد يف اماعذذذّ ام ذذذ أل  ةلمذذذ هن عع 
 ذذنييب انذذ ع يف نلمذذ  ع عذذ   مهذذأ ام ذذوا األعإعنذذ  ننيذذع الذذ إ غذذيب ئوهذذ    هذذ ن  ذذع 
الذذذذذ إ  ضذذذذذ جلم ع يف امدذذذذذ جل  ع ذذذذذ جل    ذذذذذع ع يف امعفذذذذذد ع ع ذذذذذ   لاه  ذذذذذ  مهذذذذذأ امر ةذذذذذق 

  يف ام ذذذوا   ن عذذذ ع   ذذذ و ع  ذذذ  امدذذذ جل عامعفذذذد  عامر ذذذلإ يف األ ذذذلاإ  عجع عالذذذ إ
عجع  معذ  عغذيب   ذ ميفع مهفذ  ع عاآلوذ    هذ ن امهعذ    ذ و ع عالضذ    معذ  ترهعذ ع  
عذذذ ل  ذذذنييب  ضذذذني  عغذذذيب   عذذذي ام عذذذ      ذذذر   اعا ذذذا اماعذذذّ  رعذذذ ل امذذذاعا    ًع ًع

ن امضذنييب عشذذعهد امغعاذد انذ  عئوهذ    عذ  ع اجعن  ترهذذ  يف ا نيذع  عيف األوذ .  هذ 
جل ذذذ  امدذذذ جل  معفذذذد    ذذذ اع  ر أذذذد اماعذذذّ ع ذذذ ى اعا ذذذا وهني ًذذذ   ع مذذذ لى العذذذ ل   نذذذ  
مهرلوعذذذذ  عامر ل ذذذذع يف العذذذذي مهذذذذأ ع ذذذذ ى الايعغذذذذيب   ذذذذًا   ًع ذذذذل  العذذذذي  ذذذذ  خذذذذيفإ 
الضذذ    معذذ   عانذذ ع يف ع عذذ   ًعذذلل مهذذأ ع  ذذ    فذذا ّ جذذ  ع الذذ إ  ذذ  اعإ اماعذذّ 

اجل العذذذي  ذذذ  اآلخذذذا  و األعإ   نذذذاا  ذذذ   يفغذذذد امضذذذنييب يف اماعذذذّ   و ئخذذذامل    شذذذر 
عا ذذيف يف امرعاذذيب عغذذيب ئوهذذ   يف امدذذ جلعغيب  ذذ   عذذ   يف امعفذذد  هذذ ن اشذذرت امع مذذ  

 عئوه    ة  يفع  نيهد امدهدعغيب     ع   ا  غيب ج  ع .
ذذع   ذ ل  ذذ ع  ًذ ا و  عامذذ يها  نذذ  جل  ذ ع ذذ    عيف اماعذّذ ام  مذذ  جذذ ع  ذذا  امدذذهد  ذذنييباع  ةلمذذ هن ع

 ه أذذّذ انذذذ ع م هذذذ ى مهذذذأ امعةذذذيب املانذذذع  ععذذذلهع  ذذذ  مععذذذ  عحتةذذذان  يف نلمذذذ هن عه حتةذذذا ني 
امعةذيب  مهيذذد  ا ن    فعذذ  امر ةذيب  أذذداهع  ذذ  نعنيذد ا أ ذذ ن معةذذامل  ألأذ  جعذذ   ذذنييب امغعاذذد 

ععذذ  عحتةذذان   عذذي يف أ  ذذد اماعذّذ  ععذذلهع  ذذ  مهععذذ  عجل ذذع   هذذ ن اما ذذع  ذذؤسانع ن ذذا   ام
امععذذذ عاأدإ  معيفنذذذد امواذذذ ق مهذذذأ العذذذي الدذذذ  ب  ذذذ  ام ذذذع ق.  سوذذذ  ع ذذذ ى امدذذذ جل 
عامعفذذذد يف امذذذ عجلان  ذذذلإ امعةذذذيب ع ةذذذامل املانذذذع  عغ ذذذ مل احملرنيذذذ    فعذذذ  امعةذذذا عامغذذذي  ذذذ  
األ ذذلاإ الرغذذيبى  رغذذيب امذذ هاعاألايث عامهعذذ ي  عجعذذ  انذذرت عامذذاإ انةذذ ع  ذذ  امعةذذا  عجعذذ  

عد مهذأ ميفنذد  مغذي اجرني معذ ع  عوذ ن  لنعذ  اه ًذًاا  واا ذد ا أ ذ ن مهذلاع عا ع  ذ ع اما 
  مغي عامعةا ألأ  ا لاإ ه ثا   ن   ن   رغيبى  رغيب األعن   عة ل ا  ج  .

ا    عان ذذذع  امة ا ذذذب   ن  عيف اماعذذذّ اماا ذذذع ةذذذ  امدذذذهد يف م فذذذد اماعذذذّ  ةلمذذذ هن عذذذذ  
ل مهذذذأ عا اذذذ   النيرذذذ   ذذذ  امةا ذذذب  عامععذذذ عانع= ا   ع ذذذ   عامةا ذذذب ن و ع ذذذ    عانذذذ ع ًعذذذل 

 ععلإ     عامةوع مه اذ  ناهذ  يف امذاوا  عجعذ ع ن   ام ذاطعد امذيت ًععذ  امر ذهعد يف 
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ٍّ مترذذذ   اذذ إ اماععذذذ  مهل ذذذ    هذذذ ن امواذذذ ق ًضذذذ ل   نوذذع امةا ذذذب  اذذذ  امل ذذذ  يف عنذذذ
ا ذذ إ   العذذي  ذذ  امةا ذذب يف مفذذد اماعذذّ  عامةا ذذب يف  ذذ جلمل ذذ       ةذذلإ ام ذذ ماهن ع ع   

اماععذذذ     ن  ع   ذذذ   امذذذذ . .   ه أذذذّ امدذذذهد ًعذذذلل مهذذذأ  اذذذ  امةا ذذذب ع اذذذ  اماععذذذ   عذذذ ع  
عامل    ة    انفا   ه ن امل   يف  وهذع اماعذّ  لجذب   ذا   امععذ عانع  مبعذي 
 امععذ  عاهفذا  ًهلحيذ ع  ذ  شذع ق امدذ جل امدذا    مل ذ   عانفذا   عذ   ع ندذ ع   ذذ 
عأع ذذ   عذذ ع.  هذذ ن  ذذنييب امغعاذذد يف  ذذهد امذذاع   عذذلل مهذذأ  اوذذد اماعذذّ عهذذ  امعيفنذذد 

  آلخا    خيفإ ا ا  اع ا ا إ.
ذذ   أذ ع ع ذ      نذذ ع  ذذنييب  عيف اماعذّ اخلذذ  ي ةذذ  امدذهد يف نلمذذ هن ع  ذذ   نذ ذاي مع ذذ ع  عع  

ذذ .  ذذ معع   ععذذلإ  ذذ   ع  مذذل  ذذئّ  ردذذ   عذذلل معذذ  عمع ذذ   ا هن أعذذع نذذااجل  مع ذذ  مع  
ان ًة جل ان ع م ه ى  و نااجل امع  ج    عهذل انذا   و نلمذ  يف  ذ جل اماعذّهن ع  نذ ا ذ   
ا     ا اتك        ا  نا مع  ع مب  ج ل    ام ها مهعد مر رعع  معع  كاا ا نااجل.      ام يه 
 إن اخا   ملجذ  األعإ وذ ن امع ف ذد  عمذ ع مهاعذّ وهذ   ألن نذااجل امعذ   عذلل  و 
اما    عوذ ع امذ ها الرغذيب ااي ذ  عمع معذ  عا ذلاإ ام ذ    عذ    رهذلن امدذهد جلا وذ ع مهاعذّ 
ذذذذد. عاملجنذذذذ ن  وهذذذذ   ع ن جعهرنذذذذ  مإلنذذذذااجل  ذذذذ ا   م ذذذذاب مردذذذذ   و أرعفرذذذذ  يف امع ف 
 آننيذذ  عا ذذ  شذذلاع ًعهةذذّ  م رعفذذد عاشذذر معّ ام ذذاب  اع جل ورذذ   م ذذاب  ل ذذهّ 

عانا   امعع  عنذ اي  مإبعل امعذ   ذإبعل امذ عي لعن  ذااجلى  و ام رعفد.  لا ق  ع  امةالإ 
 ه أذذّ امدذذهد  ضذذنييب امغ هذذب  اوذذداع مهاعذذّ   ًوهعنذذ   و امذذدايلى  ذذ  ا ذذ ك   ذذ  خذذيب..

 وه .
ذذذا مل  ع   م ذذذ      نذذذ ع  ذذذ   ا    ذذذع ئ ع    عيف اماعذذذّ ام ذذذ ل  جذذذ ع  امدذذذهد  ةلمذذذ هن عر  ه ذذذد    

ذ  مهذأع   شذامل  يف  ذ جل اماعذّ  نييب  علل مهأ نلمذ هن ع ذعئ ع  يف امعفذ د أع ذ   ع ًا
ذذايمل    د ذذ   د  ه  ا   ر ذذلإ  ذذ  اهشذذرت الل ذذلإ اللوذذلإ  نيهذذد  إ    ذذ   ش  امة هذذ هن ع  ذذ    
امدذذهد عشذذامل  دذذ  د   فعذذ  شذذاعجلمل  لدذذعاد أرعفذذد هأرعذذ ع عا مذذ  األخيفنذذ  يف مفذذد 

ا ام ذذاب  عذذ مل   ذذ  اماعذذّ   ةذذ ث ام رعفذذد مهذذأ ام ذذاب خيف ذذ ع مهاعذذّ امذذا  ناهذذ   عسوذذ
 ه ذذذ  مذذذ  اثذذذا امضذذذنييب يف ع ذذذ ى اماعذذذّ ام ذذذعا   ع ه ذذذ  مذذذ  ًعذذذ   ام ذذذ ما يف 

 ماض  ع أع .
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عيف اماعّ ام   ع ج ع  امدهد  ا  ع ه  نييباع يف نلمذ هن عاي نذلث   ذ  م ذ س جل     ذ   
اخل   م ذذذذذ      نذذذذذ ع مهنيا مغذذذذذد يف  ذذذذذعد اخلذذذذذ ا   عامهعذذذذذ  لاإ مهذذذذذأ امه ذذذذذاى و ذذذذذاى اخلذذذذذ ا  

 لجلى ميفنر   م ذ  ّ مبدذعار  يف اماعّذ ام ذ  ق  لم   عن  ن ث يف   جل اماعّ عال 
ذذ   ع   ذذ   ذ ع م     نذذ ع يف  ل ذذ  ًعذذلل مهذذأ ام ذذ  ّ    مذذ     مذذ    ةلمذذ هن عا س عل  م ذذ     ل   
 ل ذذذ  مع ذذذة  اأع  ذذذ   ذذذا   ذذذ  ا ني  ذذذد مذذذ   مه ذذذ   ذذذؤس   ذذذ  حينيعذذذ    هذذذرت نذذذ  شذذذلى 

اخلذذ ام  امذذا   رذذذ عن  اذذ إ امل ذذ   ع ضذذنياعن ا  ذذذ    ًرذذ   ذذ    فعهذذ  عا ذذذ اع  ذذ  
ذذذد  اماعذذّذ وهذذذ  جذذذ ع  عاماغضذذذ ع.  ه أذذّذ امعيفنذذذد  ذذذني عد غذذذيب  دذذذاا كذذذ   عالعذذذي ان م ف 
 ثاذذ   خذذ ا  هذذذؤهع مذذ   عانذذ ع  ةذذذ  ا ذذ   الا مغذذد يف  ذذذعد اخل  عذذد  ذذعنرت  عام ذذذ  ّ 

 مبدعار  عا     نرت.
ذذذأ ع غ ع ذذذ     ف ع ذذذ      نذذذذ ع يف عيف اماعذذذّ ام ذذذ    جذذذ ع امضذذذنييب يف نلمذذذ هن ع ا نذ ا ذذذ    ذ ه   

ّ  م ني   ذ ر ذذ    ذذإه   س ا   ذذ  ات  ه ذذ ع فعذذ   ًعذذلل مهذذأ   م عاناذذ   ع ه ذذأ  ع نا مذذ    ذذاب ع  
اأه ذذ   اما  ذذد ع عاإ امعني  ذذد مذذ  مع عذذ   عهذذل ام ذذ  ّ  عنيذذ  ناهذذ    فذذ ع  ةنذذااع  ذذ  

معد   ذذاب غلا رذذ  ع ذذيفم  مذذ    ذذر ق مهعذذ  امهذذلث عامرذذل عد مععهذذ   عجعذذ   عهرذذ  ام ذذ 
ا ق.. ةذذذ هث ام ذذذاب مهذذذأ ام رعفذذذد  عجعذذذ  انذذذ ع مترذذذ   و األ عذذذ   ام ذذذ  ةد مهذذذأ شذذذال 

  ه ه ..
ذذذرت اما مغذذذد  عنذذذ   عهذذذ    ذذذرةد  ذذذ   ه   ذذذ  ًةذذذ ث  راذذذ  ان امةدذذذع ى ا ذذذيبى  ذذذعامل مه  

ع     ذ  ة جل  ام ه ما  علا أعن  يف امل ن عامدهد  ن ع اميت و أّ  نييباع يف شاعد ا 
 ذذذ  ناهذذذ   و امة  عذذذد  ع ةنذذذا  ذذذهر   أل عذذذ   امذذذيت ناهذذذ  يف  ه  ذذذد ام ذذذ  ّ  م ذذذ ما  
عو أذذّ  ذذهر   مة  عذذد لامذذد ان امة  عذذد مبذذ   عنذذ  امدذذهد  اوذذد ًذذلا ن الاذذي عالعذذي مهاعذذّ  
عاأذذذ   ل ذذذ ل  ًذذذ إ مهذذذأ اأذذذ  أةوذذذد ًذذذلا ن اماعذذذّ يف   ذذذسمد امذذذا    ذذذ  العذذذي عالاذذذي  

مل امةدذذع ى م ذعا ام ذذ ما لعن شذلاه  ًذ إ مهذذأ  ذدااي اجرنيعذذّ نذ   م ةرنيذذع ع  ذ جلى هذا
مغيبهذذ   ذذ   ذذعامل. عكذذاا أهذذلن نذذ  ا ذذا ان ميفنذذد العذذي  لاذذي امعاع ذذ   عميفنذذد العذذي 
حبذذا  امدذذهد  سا وذذ ن  ذذنييباع ع  ذذسمد   ذذ جلى  ذذعامل  ة اأذذد مبذذدااي اجرنيعذذّ مهةدذذع ى لعن 

 شلاه .
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جهود أئمة اللغة المتقدمين في 

  تأصيل علم الداللة

عمر مسلم العكشد. 
*

 

 

استوىل التفكري يف أصل اللغة على اهتمام  الللمامم ذ ال ال،اوتن ه  لاا علمامم اللغاة 
ال،وذمم إىل هله الظمهرةن هفسرها أصل نشاوم اللغاةن هبهلاوا يف لهالمام ذالاه   اللرب

شا  لاات نتلار   اام يف هاالا الللاحن يف  الللااح يف أصاال اللغامإ    ااوه  ذ ااان إب 
اسااتل ل الوصااو  إىل نت طااة تبل ااة  لاال الدااواة الاان يااوأ عاام ا نساام  اااتكل  عل ماامن 

ك ااح ثاوون هأ  ن،اح ع ااو الماوظ الان  ظماار هالال  ال   ام أ  نتااميت التباوا اللغاو   
إسمم  اللرب امللكار يف الللاح اللغاو  الال  هألات ايفساد هذمباو السالل ل م اة علا  
اللغة اللم  كمم عرفتا ا نسمن ة ف مم يلاو يكال  شاللم ا هنظر. ااه هبها  ايات  ا  إىل 
أ  اللغااااة هألاااات هاصاااابن  هأ  ا نساااام  ا اااات الكلماااامإ هاملداااابللمإ للمساااام مإ 

 ه(1)احلم مإ الن  ستطو يف ث م ا هي ئتاه 
هإبا كمنت اللغة ذات هألات اللشار كام  لكال تل لاة ذسام مإ شامعت ها فا  عل مام 
يف ي ئتمام اامصاةن هتالاتنل ال،لموال هسااريهاة ايفثمظااح هاهاااة ايفشالما انت،لات  لاا  

                                                 
 أستمب يف  مذلة ا ذمااإه  *
ن 1/40 :1952حممااو علاان ال طاامان ظاا الكتاا ن ال،اامهرة  :ااداامو ن اياات  اا ن  ، اا  (1)

 ه46ن 45ن 44
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املساااام مإ اامصااااة هعرفاااات يف تلمواااال أالاااار ن هايفذمنااااة الللم ااااة  ،ت اااان ذراعاااامة هاااالان 
ها ثتفاااامل لكااااال تل لاااااة ،،ماااام يف  سااااام ملمن إب يف إ فااااام   طتماااام  ،ل ااااال ذااااات شااااا   
أصاااالمعمن أه عااااو  اعتااااواظ يلغااااتم ن هتاااام  الساااا وحن:    اااات إثااااو  ال،ل لتاااال أثااااو 
ا مسااااالن هايفالااااار  ا سااااا  ااالااااار للمسااااامبى الواثاااااون ذااااات  اااااري أ   شااااالر إثاااااوا م 

لد هألت أثو م يوألت ااالارن تيفالر ن مث اشتمر الوأللم  هخيفى الواأللم ن أه الت
 ه(1)ههلا ذل  على كو  اللغمإ اصبنث ة 

 –صااالى   عل اااا هسااالب   –هتاااو نااار  ال،ااارب  الكااارت يلغاااة تااارا ن يف  اساااو    
ترشااانبن هذااات إعطااامهه أ   اااممه  تفدااا  ذااام انتمااات إل اااا لغااامإ اللااارب   لااام ن ههاااله 

تفا  يف امللا ن هتاو اوتلفات لغاة اللغمإ هإ  االتلفات يف الللات ها ساتلمم ن إ  أتام  
 ال،رب  الكرت على ه ا استب ت اللرب أ  ا،رؤهه يلغمل  املختلفةه

هإ  الاااا   ال،ااااربل كاااام  أه  ناااا  يف اللغااااة اللري ااااة أت ماااات ثولااااا ظااسااااة لغواااااة 
ذ مط ةن  للح يف ظ لة ايفلفمل ذت ث ح املامظة ايفسمسا ة يف  نا  ذات ال داو ن 

كااام  ذلكاارا  حل، ،ااة علااى  منااا  كلااري ذاات ايف  ااة يف ظااساااة هالااو هاالا اللماال ذاا م  إظاا 
ظ لة ايفلفملن إب إتا    ا ظارها إىل اللفاع يل اوا  عات ا ساتلمم  يف الا  ن يال اعتا ها 

 أ  ت متا هذولولا اتلوظا  ههو ظاالل ال   اؤظ  هظ فتا ايفسمس ة يف التللريه
 لغاامإ ال،اارب  ن هكاام   هشاارا اللغواااو  يوألاات اساامول لغواااة يف  رااا  ال،اارب  هيف

الغر  هاثاوا ن ف،او عكاح املؤلفاو  يف لغامإ ال،لموال علاى ذلملاة الغراا  يف ايفلفامل 
ايفه   وافرها ف ا على ظااساة ايفلفامل  اري اللري اة  -املفرظةن هكم     يف بل  اجتمهم :

مإ ايفصااو ن أه ي  رهاامن ههاان    كاات ظااسااة قاخي ااة أه ذ،مانااة  اا   علااى ذلاارفتم  تللغاا
ايفالاار ن ياال  اال ذاام أ ااوا يااا يف هاالا الساال ل أتاا  نساالوا اللفااع إىل الفماساا ة أه الرهذ ااة 
أه احللش ةن ظه   ل م  املولو  الوت   لا يف لغتا ايفصل ةن أه ايفصل الل  اشات  ذ اان 

                                                 
أمحو حممو أمحو  مظ املوىل هبالراتن املكتلة اللدراةن ياريهإن  :املرهر يف علو  اللغةن  ،   (1)

 ه406/ 1/405 :ن1986
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ههااو أذاار  ااري ذسااتللو ه  ذسااتغربن يف  هااوفم  كاام  الوذااة ال،اارب  تللغااةن   الوذااة 
 ح ف مم ،ثم  صرفم  جمرظا هاللغة بالم أه اللل

ها جتاامه الثاامل عااملوا ف ااا ايفلفاامل اللري ااة الغرالااة الوافااوة علااى احلطاامه ذاات لغاامإ 
ال،لموااال ايفالااار ن هتاااو أظاكاااوا أ  اللغاااة ظااامهرة اصااابنث ةن فكااال تل لاااة  دااابل  علاااى 
 ساام ة املساامى الواثااو تساا  ذلاال الاام  عاامن ه ااتفع ،،ماام يف  ساام ملمن هأه  ذاات 

دااااامظا علاااااى هألااااالا ذدااااا فم  يف  لغااااامإ ال،ااااارب   هاااااو ايااااات علااااام  األااااان    ااااا   امل
ن أالاا  ياالل  إمسمع اال ياات عماار امل،ااران هف ااا عااما اياات علاام  لغاامإ ال،لمواال (1)ع مماام

إىل  من  ألفامل أعطم اة ذات لغاة الفار  هال الب هايفثلام، ه اريه ن هاه  أهال ايف ار 
لكااال ذ مااام ظمااار هيباااتن ثاااواح اساااو    ) (  أنااار  ال،ااارب  علاااى ساااللة أثااار ن 

ن هاملاااراظ تيفثااار  اللغااامإ الااان  تلاااح عااام (2)هلكااال ثااار  ثاااوبن هلكااال ثاااوب ذبلااات
 طمإ اللربن ثا  اوسات علاى كال تاو  أ  ا،ارؤهه يلغاتم ن هذام كام  اللارب افمماو  
ذت ذل  احلر  يف الكن  إ  اللغةن أذم يلو ا سن  فخدوا لفظاة احلار  ذات ال،ارب  

على الو وهن ف ،ولاو  هالا ثار  ايات ذسالوظ ذاثن ن ال او  ترام اان  يكل كلمة  ،رأ ذ ا
مث االتلفوا يف الت هال ه فسري هله ايفثر ن هلكت ايفكثارات علاى أتام سالت لغامإ ذات 

 لغمإ ترا  هألفمفمم ذت ظواهر ذكة إىل ت ده
هتاااو هصااال إل  ااام كتااامب ايااات علااام  يرهاااااة ايااات ثسااا و  امل،اااران هأسااا وه إىل ايااات 

فارظ ايات علام  كتمياا ملام يف ال،ارب  الكارت ذات لغامإ ال،لموال هايفذا ن هبكار ن هأ(3)علم 
ألفامل تاارا  اامصااة عاامن هالاان شااماكت عاام تلمواال أالاار ن هياال أ  ال،اارب  الكاارت أالاال 
ذت ألفمل ترا  تهفار ندا  ن مث بكار ألفامل هالال هك مناة همحاري ه اره  هيا   هتا د 

 ن مث حانبم هذالثو هذاوات ه سام ن مث يا  ع ن ن مث الثل ن هأهظ ش ومةن هأهال عمام

                                                 
 ه1/167 : ماة ال مماة يف حل،مإ ال،رامن ايت الوه  (1)
 ه3086ات   2/53 :ن هيف ك ر اللمم 1/560 :اهاه ذسل  يف صل لا (2)
 ه1993 را  ال،رب ن ظهأمحو يولولن ذكتلة الرهرامن ال،مهرة  (3)
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ث  فااة هث اارذوإ هأشاالرن مث أ اامان مث الراعااة هياا  عاامذر هااا  هك ااوةن مث ساال ن هأهاال 
ال ممذة هذرا ة ه ، ح هسوه  هسالو اللشارية هاللممل،اة هعالاة هايفهظ ه غلا  هايفه  

 ه وا ه
ا ذاات ألفمظماام فاامل،رب  ألاا  ألفمظاام  ذاات ذلظاا  ال،لمواال اللري ااةن لتطااو كاال تل لااة ف اا

اامصااااة عاااامن هااعااااى اياااات علاااام  يف كتميااااا  ر  اااا  سااااوا ال،اااارب ن فلااااوأ تلل،اااارة هانتمااااى 
 تللمظ.إن مث ا   اا.إ يف كل سواة  ر  لمم يف املدلح أا م ه

هأذااام املااا مو اللغاااو  الااال  ا للاااا يف  فساااري  راااا  ال،ااارب  فكااام  افسااار ظ  إ 
مإ ال،لموال اللري اةن هيلغامإ ايفذا  ايفالار ن يلض الكلممإ الغري ة ذستل  م  مبلرفتا يلغا

ها،ااو  يف ذ،وذااة كتميااا:  ه ال،اارب  لاا د ف ااا لغااة  ااري لغااة اللااربن هامباام هاف،اات اللغااة 
 ه(1)اللغمإه ف ذم ايفصل هال د فلريب   خيملبا شنمن هال،رب  عريب 

ه  التاااار  اياااات علاااام  إ  يتفسااااري الكلماااامإ الغرالااااة الاااان اسااااتغل  فممماااامن ه لغاااار 
لتمااام علاااى ال،اااماان ف اااواظ ااااااة الااان  شاااتمل علاااى كلماااة  رالاااةن هافسااارهم هثاااوهمن ظ 

هالاال ظ لتماام يلغااة ال،ل لااة الاان  داابل  علااى  ساام تممن هااا   علااى بكاار ال،ل لااةن ذاات 
×بل   فسريه تاو    عارب ه ال:               ÷ :{ه 13}الل،ارة

ن هاااواظ امللاامل ايفالاار  للكلمااة يلغاامإ تلمواال أالاار ن (2)هالسااف ا: المهاال يلغااة ك منااة 
  ×ذاااات بلاااا   فسااااريه تولااااا  لاااامىل:      ÷ :{ن الاااا  ذاااات 130}الل،اااارة

ن فملكلمة ذت املشاك  اللفظان الال  فساره علمامم اللغاة تللمذال السر نفسا يلغة حنم
اللمطنن فمالتن   طمإ ال،لمول الو ذت أه  أسلمب نشاوم املشاك  اللفظانن هنظار 
امللتولو  ذت الللممم إىل هتوا ا شكا  يف اللغة علاى أناا هاتات هلكات ا لغان أ  اكاو  

تن كا    كاو  لفظاة  ساتلمل مللا  تدوا  يف الوألت ه  أصن  هلك ا ذت لغمإ  واالل

                                                 
 ه38 : را  ال،رب ن ايت علم  (1)
 ه38 :السمي  (2)
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يف تل لة ه ستلمل اللفظة نفسمم ملل  بالار يف تل لاة أالار ن ه تاواالل اللغامإن ه داري 
 اللفظة باإ ذلم  ذتلوظةه

هاتوالى ايات علام  ا زامه ف اواظ أث امك  الكلماة الغري اة هافسارهمن ظه  أ  اساو  
ممماام أفااراظ هااله ال،ل لااةن ذاات اااااةن هااا   علااى لغااة ال،ل لااة الاان  سااتخوذمم يو لااة اف

×بلاا   فسااريه تولااا  لاامىل:    ÷  :{ن الاا  ااداا  يلغااة حاانمه هتولااا: 35}الل،اارة
×   ÷ :{ن الااااااا  اللااااااالاب يلغاااااااة هااااااالاله هتولاااااااا: 59}الل،ااااااارة×  ÷ 

×{ن الااااااا     لساااااااوهت يلغاااااااة أهظ شااااااا ومةه هتولاااااااا: 232}الل،ااااااارة:       ÷ 
 {ن ال  ال،مو  يلغة ترا ه255}الل،رة: 

كماام ااا   علااى  فسااري ظ  إ ايفلفاامل ايفعطم ااة الاان هاف،اات لغااة اللااربن ذاات 
×بلاااا   فسااااريه تااااو    عاااارب ه اااال:        ÷  :{ن 93ن63}الل،اااارة

×ه هتولاااا: (1)الااا  اللااالن هاف،ااات لغاااة اللااارب يف هااالا احلااار  لغاااة السااار.ن ة  ÷ 
 ×{ن يلغااااة  وافاااا  الساااار.ن ةن هتولااااا: 133ن 132ن 130}الل،اااارة:         ÷ 

 {ن ال  ف،بلمتن هاف،ت لغة ال لب ةه260: الل،رة}
هكاام  ثرادااام  علاااى  فساااري كااال كلماااة يف اااااة يلرههااام إىل لغاااة ال،ل لاااةن ذااات بلااا  

× فسريه تولا  لمىل:      ÷  : {ن هال  تلس و احلل   يلغاة 39}ب  عمرا
 محري هاحلدوا الل    ثم ة لا يف ال سمم يلغة ك وةه

هالل ظ لة الكلمة مبام اتفا  هصا غتمم الدارف ة هي ممهام اللغاو ن ذات بلا   فساريه 
×تولا  لامىل:   ÷  : {ن ذث،بال يلغاة يا  ن ه اوالره   فباح يلغاة 49}ب  عمارا

ك منااااةه هااااالكر امللاااا  اللغااااو  للكلمااااة الغرالااااةن هااااا   علااااى ظ لتماااام املشااااككة يلغاااامإ 
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×ال،لموااال الااان  ساااتخوذممن ذااات بلااا   فساااريه تولاااا  لااامىل:          ÷   ب{
{ن الاا  ذاات ه ااوهم  يلغااة هاالال هتاا د ياات عاا ن  هك منااةه هتولااا عاارب 125عماارا : 
×ه اال:          ÷  :{ن الاا  بنلااام  كلاااريا  يلغااة حااانم ه بفااام  2}ال سااامم
 هاحللشةه

هاااا   علاااى بكااار ظ لاااة الكلماااة الغرالاااة الااان  ااارظ يف ساااوا أالااار ن هبلااا  ع اااوذم 
 ×اتلااار  لتفساااريهم أه  ذااارةن ذااات بلااا   فساااريه تولاااا  لااامىل:          ÷ 

 ×{ن الاا  ااااري تملاام  يلغااة  ااره ن هكاالل  يف سااواة ال ااوا: 180}الل،اارة:      

      ÷  :{ن الاا   اا  ذاام  ن هك،ولااا يف سااواة الكمااح: 33}ال ااوا×   

   ÷  :{ن ال  املم ه95}الكمح 

×هتولااااا  لاااامىل:         ÷  :{ن الاااا  ذتلمااااوا  182}الل،اااارة
ن الااا  ÷ اااري ذتطااامنح  مث×للط اااح يلغاااة تااارا ن هك،ولاااا عااارب ه ااال يف ساااواة املمواااوة: 

×ذتلبموه هتولا  لامىل:                  ÷  : {ن الا  ذتتميلام  6}ايفنلام
×يلغة هالالن هكالل  يف ساواة هاوظ عل اا السان :                 )

{ ال  ذتتميل م52}هوظ: 
 ه(1)

ه  شااا  أ  اللواعاااح الااان ثفااارإ ايااات علااام  هاملفسااارات ايفهاوااال علاااى ال ظااار يف 
حل لة الظامهرة اللغوااة هاست،دامم أسارااهم كمنات ظا  اة يف ايفصالن ه  مذات يسال  ذات 
ال،رب  الكرتن هلكت ذلب مإ المصة ااف،ت نشمل اللغوال اللارب ال،اوذمم هأظإ إىل 

 لل ااة ل اارها ع،لاان امااو  إىل ذلملااة ت اا ة ي  ار أ،اام م  ذاات  ريهاامن بلاا  أتاام نشا إ 
 ااري لغواااة يف  وهرهاامن هلكاات   اكاات ذاات ساال ل إل ماام إ  تللغااةن ههاان ت اا ة الل، ااوة 
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×ممثلااة تل،اارب  الكاارت الاال  ناار          ÷ :{ن فكاام  اذاارا  195}الشاالرام
ه ام كام  اجتامه ايفهاوال ذات لغوا  ام  هذداواا  للتشارات ه  ظا   احل امة يكال  وانلمامن هذات

ظا  م  تلل أ  اكو  لغو. ن فل،و أتل،م  أ  ذت الدلمية ذات ا،فاو  ثامورات أذام  يلاض 
ألفمل ال،رب  الكرت يسل   ملما  ذل مهام الاوت  ن أه ل الم  ذات  فساريهمن علاى ه اا 

ا لا  علااى تاو   اوافاا  امل،داوظ عاام يف  لامل   الل، ااوةن أه ال،داو الشاارعنن هذثال هاالا 
اثتماام  اللغاامإ هالاار  تلت هااالن   يتل، اا  امللاا ن  هلكاال هاثااو ذاات أهاال اللغااة أ  

هذت الشواهو على ل لم  ذت  فسري يلض ألفمل ال،ارب  الكارتن تولاا  ن(1)ات ه  يلغتا 
 × لااامىل:        ÷  :{ن اه  عااات عمااار يااات اابااامب 47}ال لااال– 

أناااا كااام    افمااا  ذل مهااام ثااا  هتاااح ياااا فااا  ف،ااال: إ  أيب اتخاااوف   –األااان   ع اااا 
ث،ااانن ف،ااام  عمااار:    أكااا ن أه فالاااله  علاااى  اااو ن أ  علاااى  ااا ،   ااا  ه هيف 

فسااكتوان ف،اام  شاا ذ ذاات هاالال ف،اام : هااله  –ههااو علااى امل اا   –اهااااة أ  عماار ساا   
التخاااو : التااا ، ن ف،ااام  عمااار: هااال  لااار  اللااارب بلااا  يف أشااالماهم   تااام :  لغت ااامه

 نل ن تم  شمعرك أيو كلري )ا ليل( ادح كتتا:
حختووووالرحل منوووومحاً وووو ح ا وووو  ح ووووم ل ح

ح
حح(2)كمو حختوارحدووا حل ًالوّحل  لوو    ح

ل،ااو شااغل اللغااوال ذلاا  يلااض املفاارظاإن المصااة يف ا حااما الااوا  ال،ااربلن هتااو ح
ذااام اصاابللوا علاااى  سااام تا ب   راااا  ال،اارب   الااال  كااام  امل بلااا  إىل جناا  عااات هااالا 

الوااسااااة اللغواااااة ع ااااو اللااااربن هيااااوإ ظاااامهرة   رااااا  ال،اااارب   ذتلواااااة عمذااااة اللاااارب 
املسااااالمل لتشااااامل اامصاااااة ذااااا م  كااااا يب يكااااار هعمااااار هايااااات علااااام    ر ااااام  ال،ااااارب   

 هايفصملن  إذم  اللغة ه

                                                 
 ه44 :السمي  (1)
ن نشاااااار (ذ،وذاااااة كتاااااامب امللااااااملن هذ،وذاااااة اياااااات عب ااااااة) 172 :ذ،اااااوذتم  يف علااااااو  ال،اااااارب  (2)

 ه 1954اامجنن تل،مهرةن هاملث  يلغواظ با ر  فر ن ذكتلة  :ه دل  
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فما  هالا الغراا  )إعاراب ال،ارب (ن اسامو   –األان   عا م   –هكم  الدالمية 
يفت  استل  و  ذلمن ا هخيلدوتمن هتو عوب الللممم ذت  اري لغامإ اللارب أكثار ذات ذئاة 
لفظااة هاظإ يف ال،اارب  الكاارتن  ر اات إىل لغااامإ الفاار  هالااره  هال االب هاحللشااة هال يااار 

أ رلام يف هالسر.  هالل ا  هال،لبن ههان كلمامإ أالر تمام اللارب علاى أهها  لغتمامن ه 
  هفد لممن فدماإ يلل  عري ة

هتااام  أياااو ثاااميف الاااراه  يف تب )ايفمسااامم ايفعطم اااة يف ال،ااارب (:  فم مااام ذااام هااان 
توميااة يف كاان  اللااربن اشاات،متملم ذلرهفااةن هذ ماام أساام  ظ  عل ماام ال اا  ) ( يف هااله 

 كات  لار  الشرالةن هنر  عم ال،رب ن فداماإ أصاو   يف الاوات هفرهعام  يف الشارالةن   
ذااات تلااال بلااا ن ههااان ذشااات،ة ذااات ألفااامل اللاااربن هأسااام   اااممإ يف ال،ااارب ن    كااات 

ن (3)ن ه ساااالل(2)ن هسلساااال ل(1)اللاااارب  لرفماااامن ه   ااااريه  ذاااات ايفذاااا ن ذثاااال:  ساااا   
 ه  (6)ن ه ري بل   (5)ن هالرت  (4)هسطل

الرهذ ااة ها تماو الللمامم يف نساالة  لا  ايفلفاامل إىل اللغامإ ايفالاار  كملفماسا ة أه 
 أه احللش ة ظه   ل م  املولو إ الوت ،ة  م يف لغملم ايفصل ةه

هل،و  ر  أهلئ  الللممم  رهة علم ة ألخمة أتنت عت  موظ أذة الوذت كتامب 
اعاام هع  اات يااا ع ماااة فمو،ااةن   اساال،مم يف بلاا  أذااة: ألاالبم  ه فسااريا  هشاارثم  هصااوك  

تلام  مبام لاا ذات بريا  اري مح اوة يف  و  اا للغتا ذت فسمظ ايفلس ة هالللت الل  تإ ذتو 
 اا.إ الكرميةه

                                                 
 هعل يف ال ة :ن ه س   28 :املبففل (1)
 هالسمل املوالل يف احلل  :ن السلسل ل18 :الوهر (2)
 هشواو احلر :ن  سلل36 :احلمتة (3)
 هالسطت هالسطل :ن سطل8 :املبففل (4)
 هلو  كتلت ف ا أمسمؤه  :ن الرت  9 :الكمح (5)
 ه1/141: 1994ن 1الرا ة يف الكلممإ ا سنذ ة هاللري ةن أيو ثميف الراه  ص لممن ل (6)
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ه لما ت باام الللمامم يف  فساري ظامهرة الاكاظ  يف اللري اة يال ذثلات  ام أه ذ كار 
لوتوعممن فملكاظ  هإ  كم  هاتلم  يف اللغةن ا،ت ن امل ب  أ  نتوست يف ذفموذاان هإ  

أ   وتاات ال،ل لاة اللفاع لتااو  ياا علااى  ملام كمنات اللغااة اللري اة ظامهرة اصاابنث ة  ،ت ان
ذلاااا  حمااااوظن ها لغاااان  ااااوالن احلاااار  يف الوتااااو  علااااى أصاااال الو لااااة اللغواااااةن ه تلاااات 
 بواهاامن هعااو  إ فاام  ذاام هألاالت لااا عرفاام ن بلاا  أ  حل لااة اللري ااة أ   ساات التفداا ل 
يل املسم مإ هصفملم هذرا لمم ه  وعممن ه تلح أصو من هالمصة ع اوذم اكاو  لتلا  

ملسااام مإ ذااات الكثااارة هالتاااواالل هالتشاااميا ذااام تاااو اوتااات يف اللااالدن ف،اااو  تلاااوظ أمسااامم ا
الشاانم الواثااو يف اللمطاامإ املختلفااةن هتااو  بلاا  أكثاار ذاات تل لااة علااى الشاانم الواثااو 
امسم  الر  يان فللشنم الواثو يف ايفصل اس  هاثون هتو اوصح يدافمإ  تلفاةن مث 

مسااام  للشااانمن ذااات بلااا   سااام ة ايفسااااو: ا ات مساااى الوصاااح ذااات ذااارها الااارذتن هاداااال 
الللباام  ذاات  الللااو   ه ساام ة الساا حن الف داالن هاملم ااون هال مااملن هاحلساام ه هاااره  
عت أيب علان الفماسان أناا تام :  ك ات مبطلاد سا ح الوهلاة ،لا ن هتحل ارة  معاة 
ذاات أهاال اللغااةن هفاا م  اياات الملواااان ف،اام  اياات الملواااا:  أثفااع للساا ح  ساال امساام ن 

سباا  أيااو علاان هتاام : ذاام أثفااع لااا إ  امساام  هاثااوا ن ههااو الساا حن تاام  اياات الملواااا: فتل
ف ات املم و هالداما  هكالا هكالا   ف،ام  أياو علان: هاله صافمإن هكا   الشا ذ   افار  

 ه(1)يل ا س  هالدفة 
ههاألاااا  أ  احلاااا  إىل  مناااا  أيب علاااانن فملدااااما  هاللتااااما هالل اااا  ها  ااااو ههه 

ممااام علاااى ال،بااات تشاااكملان أه ااااو  علاااى نسااالة إىل  ماااة صااافمإ للسااا حن ااااو  ذلظ
ص لان ها،و  ايت ايفعرايب ذللن  إنكاماه للاكاظ  ي،ولاا:  كال ثارفل أهتلتممام اللارب 
علااى ذلاا  هاثااون يف كاال هاثااو ذ مماام ذلاا  لاا د يف صاامثلان امباام عرف اامه فاا ال ك يااان 

  ه(2)هامبم  مض عل  م فل  نُاْلرِ  اللرب  ملا

                                                 
حممااو أمحااو  اامظ املااوىل هبالااراتن املكتلااة اللدااراةن  :املرهاار يف علااو  اللغااةن الساا وحنن  ، اا  (1)

 ه1/405 : 1986يريهإ 
 ه7 : 1984ايفألواظ يف اللغةن ايت ايفنلما ن ذبللة امللما ن يغااواظن  (2)
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 كاااره  للاااكاظ  التمااام  الفاااره  الوت ،اااة يااال ايفلفااامل الااان  لاااوه هتاااو ثااامه  امل
ذكاظفاةن هذات هااؤ م أياو هان  اللسااكر  الال  ألاح كتميااا  الفاره  يف اللغاة   يباام  
الكاظ ن هإ لمإ الفره  يل ايفلفامل الان ااوبعى  راظفمامه هتاو ياوأ كتمياا يل اوا   تب 

مم ذو لاام   الااتن  امللاامل يف كاال لغااة  يف ا تنااة عاات كااو  االااتن  الللاامااإ هايفمساا
تااام  ف اااا:  الشااامهو علاااى أ ب االاااتن  الللااامااإ هايفمسااامم او ااا  االاااتن  امللااامل أ  
ا ساا  كلمااة  ااو  علااى ذلاا  ظ لااة ا شااماةن هإبا أشااري إىل الشاانم ذاارة هاثااوة فلاار ن 

  اف اوه فا    فم شماة إل ا رين ة هريلثة  ري ذف وةن ههاألت اللغة ثكا     ف  ف مام مبام
أشري ذ ا يف الثمل هالثملح إىل الن  ذم أشاري إل اا يف ايفه ن كام  بلا  صاوات ه فمالا 
او  على أ  كل امسل زر.  على ذل  ذت امللمل هعال ذات ايفع ام  يف لغاة هاثاوةن 
فااا   كااال هاثاااو ذ ممااام ا،ت ااان الااان  ذااام ا،ت ااا ا ااالااارن هإ  كااام  الثااامل ف ااان    

ىل هلا به  احمل،،و  ذت الللمممن هإل ا أشما امل ظ يف  فسري تولاا  لامىل حيتمج إل ان هإ
×              ÷  :{ه تااااام : فلباااااح شااااارعة علاااااى 48}املمواااااوة

ذ ماامجن يف  الشاارعة يفه  الشاانمن هامل ماامج مللظمااا هذتساالاههه هكماام   زااوه أ  اااو  
اللفااااع الواثااااو علااااى ذل  اااال فكاااالل    زااااوه أ  اكااااو  اللفظاااام  اااااو   علااااى ذلاااا  

  ه(1)هاثون يف  يف بل   كثريا  للغة مبم   فمووة ف ا
ل اللفاع هامللا  أرياإ اهتمام  علمامم اللغاة ذ ال هذات ه  ش  أ  ت  ة اللنتة يا

 ذلكرن ههل للفع ذل  ذست،ل   ههل حيتمل يلض ايفمسمم ذل  ل أه أكثر   
هتم  المثع:  هتم  ذت عل : ث  املل  أ  اكو  ا س  لا حل،م ن ه لا  احلام  

 ه(2) م  لا هف،م ن هاكو  ا س  لا   فمألن  ه  ذف و   ه  ذ،دبرا  ه  ذ مب 

                                                 
حمماااو إياااراه   سااال  ن ظاا الللااا  هالث،مفاااةن  :الفاااره  يف اللغاااةن أياااو هااان  اللساااكر ن  ، ااا  (1)

 ه15-13 :6ال،مهرةن ل
 : ن1969ن اللاميب احللا ن ذدارن 2علوالسن  هماه ن ل :الل م  هالتل لن المثعن  ،   (2)

 ه1/64



 عمر مسلم العكش

35 

 

فملمثع ت بو ا سا  تملسامى هتداره عل اان هإ  اللفاع   حيتمال إ  ذلا  هاثاوا  
فملسل هال مم هالفمم كلمة  و  على ذل  الس حن هأ  نلو احلسم  هاملم و ه ريهام ذات 
ايفلفااامل الااان  اااك   ذلااا  السااا حن هأ  نلااا  تللااال هال ااامم هال اااو  عااات اللااال امللدااارة 

  ذلماام عااله ايفثاار  عاال املاامم هالمسااو ن هياالل  اتساامه  عااوظ هثااوهمن فاان نشاار 
 ايفلفمل هعوظ امللمله

هبهاا  الللماامم الاالات اظها ظاامهرة املشااك  اللفظاانن ه  اساالموا يوتوعماام يف اللغااة 
إىل أ ب ألفاامل املشااك  اللفظاان  لااوظ إىل أصاال ظ يل هاثااو حيماال ذلاا  عمذاام   تفاارا ذ ااا 

مم الاااالات أنكاااارها هااااله الظاااامهرة: ااان ههااااو ذاااات الللمااااذلاااام  أالاااار ن ها،ااااو  اياااات ظسااااتو 
املداااامظا كثاااارية التداااامااح  ااااوا ن هأذثلتماااام كثاااارية  تلفااااةن هت مساااامم  اااامذضن هعللماااام  ه 

الف بةن هاملفتشو  ع مم تل لو ن هالد  عل مم ذلوه ن فلالل   اوه  أهال اللغاة أتام ل  
  ه(1)همعلى  ري ت م ن يفت    ا لبوا ت مسمم ه  ا،فوا على  وا 

هالاااا  هاااالا أ  علماااامم اللغااااة لااااو هتفااااوا علااااى ايفصااااو ن أه  ااااويرههم تلتثلاااات ذاااات 
أثوا ااامن هذااام حااارأ عل مااام لكااامنوا  ل  اااوا ث،مو،مااام تلااال أ   تااا  ى  ااا  علاااى الداااواة الااان 
انتماات إل ماام أه اساات،ربإ عل ماام اا  مباام اتفاا  هذ،ولااة املشااك  اللفظاانه أذاام ذاات ثاامه  

 ب ايفصاال هاثااو يف أساام  الوألااتن هلك ااا ن،اال إىل ذلاا  بلاا  ذاا م  ف،ااو لااوب  إىل أ
 بالر هكثر استلمملا ف ا ع و أصلميا ث  صما مب رلة ايفصله

هبكر الس وحن أ  ذت عواذال املشاك  اللفظان االاتن   طامإ ال،لموال ك،او  : 
ايفلفاات: هااو ايفعساار يلغااة ياا  ن هايفمحاا  يلغااة تاا دن هتااو   الساال ب: هااو الرااات ع ااو 

هاااات السمساااا  ع ااااو أهاااال الاااا متن ها طاااار : ال،اااارظ يف اللمطااااة احلطمهاااااةن اللااااربن هظ

                                                 
ىل هبالااراتن املكتلااة اللدااراةن حممااو أمحااو  اامظ املااو  :املرهاار يف علااو  اللغااةن الساا وحنن  ، اا  (1)

علوالساان  هااماه ن عاام  الكتاا ن  :ن هالكتاامبن س لوااااااان  ، اا 1/384 : 1986يااريهإ 
 ه1/15 :يريهإ
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 هأيو علن الفماسنن ه (2)كمم أشما إل ا ايت ظستوااة (1)هالثلل  يف اللمطة التم م ة
ن (3)هذت اللغوال ذت أ لت الت مظ إبا كام  ذات تل لتال   ذات هألات تل لاة هاثاوة

اساتلمم من مث عماو ذاوهنو اللغاة إىل فللض ألفمل الت مظ  مم ذت االتن  ال،لموال يف 
إألاامفة هااله امللاامل يل ااامم إىل يلااضن ظه  أ  ال ااوا ي ساالة كااال ذلاا  إىل ال،ل لااة الااان  
كمنااات  ساااتلملان هتااام  ايااات ايفنلاااما    هتااام  بالاااره : إبا هتااات احلااار  علاااى ذل  ااال 
ذت ااامظات فملااام  أ  اكاااو  اللاااريب أهتلاااا عل ممااام مبسااامهاة ذ اااا ي  ممااامن هلكااات أثاااو 

ل  اال حلاان ذاات اللااربن هامللاا  ااالاار حلاان  ااريهن مث مساات يل اام  لغااة يلااضن ف الاال امل
 ه(4)هؤ م عت هؤ من ههؤ م عت هؤ م

فمل،ااامولو  عااالا املاااله  ااااره  إ لااامإ الت ااامظ علاااى أ ب اكاااو  ذااات هألااات ال،ل لاااة 
الواثاااوةن هيف ألاااوم هااالا اللمذااال ميكااات  فساااري كلماااة  الساااوفة  فااامللغواو  اااالكره  أ  

 ه(5) بل  هله الكلمة على الظلمةن هلكت ت سمَ  بل،مم على ال ومي مم  
هذاات بلاا  كلمااة  ال،ْلاات  الاان  لاا  يف لغااة تاا د هياا   هأسااو: ال ،اارة الدااغرية يف 
الساامل أه اللاالن هيف الدااخرة هأوهاامن أذاام أهاال احلطاامهن ف بل،ااو  هااله الكلمااة علااى 

 ه(6) ا الف لذست ،ت ذمم يف السمل أه الللن هاست ميكت أ  اغر  ف
هاللل أيو علن الفماسن نش ة ايفألواظ تالتن  اللمطمإ اللري ةن ها،او :  أذبام 
ا فاااام  اللفظاااالن هاالااااتن  املل  اااالن ف  لغاااان أ  اكااااو  تدااااوا  يف الوألاااات ه  أصاااان ن 

 ه(7)هلك ا ذت لااااغمإ  وااللت

                                                 
حممااو أمحااو  اامظ املااوىل هبالااراتن املكتلااة اللدااراةن  :املرهاار يف علااو  اللغااةن الساا وحنن  ، اا  (1)

 ه381/ 1 : 1986يريهإ 
 ه1/381 :السمي  (2)
حممااو أمحااو  اامظ املااوىل هبالااراتن املكتلااة اللدااراةن  :يف علااو  اللغااةن الساا وحنن  ، اا املرهاار  (3)

 ه1/396 : 1986يريهإ 
 ه11 : 1984ايفألواظ يف اللغةن ايت ايفنلما ن ذبللة امللما ن يغااواظن  (4)
 ه114 :السمي  (5)
 ه420 :السمي  (6)
 ه420 :السمي  (7)
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هاحلاار  إ  هاله اااام الو  مااة يثال  مااوظ علماامم اللغاة يف لصاا ل علا  الو لااةن 
علااى فماا  اللغااة هاساات لمب ال،ااوانل الاان  كاا   بواهاام ه ممهاامن هاملوامذااة ياال الت صاا ل 
اللغو  الل  ميو السوا إىل  را  امن هالتباوا الال  ااو  علاى احل وااة هال ماو مبام ااتنم  

 ذت   مس  ايفثوا  هذواكلة التغ ريه
 

 
و علممم اللغة احملو و  أنفسم  أذم  اص و ألخ  اللفا  ا  سامي،وه  يف جمام  ه 

امللااا ن فميفصااال يف ذفماااو  الو لاااة ا دااار  إىل ظااساااة املفااارظاإ هذااام حااارأ عل مااام ذااات 
 بوان ذتوسن  مبفمو  الت   ل اللغو  الل  حي،  ايفصو  ايفهىل للكلممإ هاتثلت ذات 

ههااااام إىل اللغاااااة ايف  إ  كمنااااات ظال لاااااةن هبلااااا   ااااالهاهم التماخي اااااة هذ شااااائمم ايفه  هالر 
 ت ستلمنة يظمهرة ا شت،م ه

هأهاا  ذاام يف ا شاات،م  اا ااواظ التداامااح املختلفااة املتشااللة عاات املاامظة ايفصاال ة إىل 
ذلااا   ااامذت ذشاااك  اغلااا  أ  اكاااو  ذلااا  هاثاااوا    أكثاااره هإذكااام  الر لاااة تلفااارها 

  ي  ماااام أذاااار يف اللري ااااة به ت  اؤكااااو املختلفااااة إىل أصاااال هاثااااو اااااوثن تلاااارايب املشااااك 
اااات ايفلفاااامل  اثتفاااامل هااااله اللغااااة تنساااامعم ذثلماااام حيااااتفع اللاااارب تنساااامع ن هإ ب يف جتمب
ااام اسااامل علاااى اللمثاااح التم  ااار يااال ايفصااا ل  اللري اااة يف أصااال هاثاااو ا اااتظ  فرهعمااام ملمب

ه ه  هالاوال لن فلاا د يف اللري اة ذاامظة / سارظ  / ثاا  نظات / السااراظ  / ذتفرعام  ع ماام
/ فماساان ذلااربب ه/ (1)/ ساا و  / ثاا  /اام  /الساا و / ذ، ساام  عل ماامن إ اام /السااراظ 

 / ذلربب إذم عت الفماس ة أه ا  واةه(2)الس و 
                                                 

 ه()سراظتمإ : ذلرَّب عت الفماس ةذ دة ذس،وفة   د  يف السمثة اللمذةن ج  :السراظ  (1)
 هألرب ذت ات   الوالمجن ذلرَّب :الس و  (2)
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هتااو ه ااو اللغواااو  اللاارب ال،ااواذى يف أنااواا ا شاات،م  الثن ااة الشاامولة / ايفصااغر 
لة لتول ااو يلااض ايفلفاامل هالكلااري هايفكاا / هال ااوا الراياات املللاا  عاام ههااو )ال لاات( هساا 

ذت يلضن هالر وا عم إىل أصل هاثاو حياوبظ ذمظلامن هااوثن مبل مهام املشاك  ايفصا لن 
 ذثلمم اوثن مبل مهم الواوه

-هللاال أهاا   مااوظ علماامم اللري ااة يف هاالا امل ااوا  ذاام ث،،ااا اياات فااما  اللغااو  )
   الت صا ل ةه ها( الل  هألت كتميا الشمري )ذلطا  ذ،اما د اللغاة( ههاو ذات امللام395

جماربظا   –هل،و أتم  ايت فما  فكرة ذلطماا علاى الت صا لن أه ايفصاو ن فطالا الكلماة 
اكو  ع وه أصن  لغاو.  يف ظ لتاان أه اكاو  أصالل أه  ن اةه أ  أ  أصال الكلماة  –

 ا لدر مبل  هاثون أه مبل  لن أه ا شل  إىل  ن ة ذلم  أه أكثره
ا شت،م  الكلري هس لة للر اوا تيفلفامل إىل أصال هتو ه و ايت فما  يف ظمهرة 

هاثاااو حياااوظ ذمظلااامن هااااوثن مبل مهااام املشاااك ن فمااالا ال اااوا ذااات ا شااات،م  هاااو اا لااامل 
ذبلاا   ااري ذ، ااو يك  اا  وموعاامإ صااو  ة  ر اات  ،مل لماامن هذاام اتداار  ذاات كاال ذ ماام 

ت،مل اا  الساااتة إىل ذااولو  هاثااو ذمماام اتغااامار  ر  لماام الدااو ن فمااامظة /      /  اام ال
ههااااااااااااااااله  (      –       –       –       –       –      )التمل ااااااااااااااااة 

الت،مل اا  ذمماام  ،للاات هاالتلااح  ر  لماام الدااو ن فاا   امللاا  الاامذت  اام املشااتمل عل ماام 
ذممال كمامظبة /        هو / ا صالمب هاملنن اة / هذات امللاره  أ  يلاض الت،مل ا 

 –/ه هللللااح عاات ذلاامل ايفصااو  يف هاالا امللطاا  جتباارظ الكلماامإ ذاات الرهاوااون ه ر باا  
مث اللااح ع ماامه فلااو أاظك ذلاا  )اللاا ب( حلل اامه يف )الث اامون( امل اامعح  –هطاامم  هتت  

 ذت كتمب اللممن هف ا ا،و  ايت فما :
أثو م: التفتب  يف الشانمن تاو    اللمم هال،م  يف تو  اال ل هايت ظااو أصن : 

ِ  اَالُاا ب ي،اام    إبا أهساات  هفلاان ن هالثاامل: الشاانم البف ااح ال سااريه ف ذاام ايفه  ف،ااو  : يَاا ب
 ذت اللب بةه هكلل  ي،بت السممم ي،بمبن إبا  ممإ مببر شواوه تم  الرا ر:

حوب وووووووووووووّحل ووووووووووووو ح ًووووووووووووو حوب لووووووووووووو  ح
ح

حفوووووووووو  كلحنووووووووووملل ح ككووووووووووا ح      وووووووووو 
ح
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كنذاا إب أكثارهه هالل،ل،اة: كثارة الكان ههه هذات بلا  ي،ل،اة املامم   هيا ب فان  عل  ام
يف ثركتان هال،وا يف  ل متمههه هايفصل ااالر: الل ب ذت الللو ه الواثوة ي،بة
 ه (1)

هاللااااع الت صاااا ل هاألاااالم  يف حممهلااااة ا نباااان  ذاااات أصاااال الو لااااة اللغواااااةن إىل 
ال داا بة ها سااتخوا  اللغااو ه كماام    وبعماام ها ساامعمم ت شاات،م  هالاار.ظاإ هتلشااواهو

اللااع يساا  اياات فااما  تلتو  اا  هايفذمنااة الللم ااة يلااره الكاان  امل،تاالد إىل أصاالميان  
 كمال ل هايت ظااو ه

ه  شاااا  أ  يف حممهلااااة علماااامم اللغااااة تااااوميم   فك اااا  الكلمااااة هثلماااام إىل أ راوماااام 
لاااى  فكاااري لغاااو  الداااو  ة الااان هااان احلاااره  فكااارة تاعاااة هنظااارة عم ،اااة ريتلاااة  اااو  ع

عم  ن كمم ا هت على ذام يف اللغاة اللري اة ذات اساتلواظ عظا   لتلل ال الكلماة هإا اما 
  ه ( هسامور  ،مل لمام )ذلمن مم هإ  االتلفت صا غمم هذلمن مام إىل أصال هاثاو كلفظاة 

 )ج ب ا(ه     ف و ال،وة هالشوةن هكلل 
ه ايفصااال يف كااالب ذ مااامن ل،ااو  تلااات ايااات فااما  يف كااال ذااامظة ذلمن ماام ذلتاااو   مبااام مسباام

هالا  يااا امللاا  ال،اوت ايفصاالن التااماخين الاال   ارظب إل ااا ساامور امللامل ه تفاارا ع ااان هكاام  
اااارظ املااامظبة إىل أكثااار ذااات أصااال إبا   اساااتبت أ  ارظبهااام إىل أصااال هاثاااو مث حيااامه  اياااب 

مللاام   امللاامل الفرع ااة احلمظ ااة تمللاا  ايفصاالن ال،ااوتن هالااو ذلطاا  ذ،ااما د اللغااة ذاات ا
اللري ة الن ا بلت ذلمل ايفلفمل  ر  لم  قاخي م ن هيلل   كو   يت فما  الار.ظة يف هالا 

 امل مماه
هللولاوا ت شاات،م  الكلااري اا لامل ه  اا  مبااله  املاؤذ ل يو لااة احلاار  الساالراة  

هت متاااا التللريااااة املوث اااةن هه اااوظ الت مسااا  يااال اللفاااع هذولولاااان هايااات  ااا  يف حل لاااة 
،مولل عله ال، مة التللرياة لللر  اللريبه هتو ال ب هلا ال وا ذات ا شات،م  يلامب ال

الم   لال ع واناا  ا شات،م  ايفكا   ف،ام  يف أهلاا:  هالا ذوألات   اساما أثاو ذات 
أصااالمي م  اااري أ  أت علااان امحاااا   كااام  اساااتلل ياااا هخيلاااو إل اااا ذااات إعاااواه ا شااات،م  

                                                 
: ذمظةن 1969ن اللميب احلل ن ذدرن 2علوالسن  هماه ن ل :ذلط  ذ،ما د اللغةن  ،   (1)

 هي َّ 
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إ ام كام  التامظه ع او ال ارهاةن هاساكه  إل اان هاللبال ايفصغرن لك ا ذت هلا   اسمان ه 
يااان هإ اام هاالا الت،ل اا  ل اام أااتن هبلاا  أ ب ا شاات،م  ع ااو  علااى ألااريل كلااري هصااغري 
فملدااغري ذاام يف أاااو  ال اام  هكتاالم  كاا   لالاال أصاانب ذاات ايفصااو  فت،باارأه فتطماات ياال 

لالااال ذ اااا ذلااا  ف نااا   (     )ذلمن اااا هإ  االتلفااات صااا غا هذلمن اااا هبلااا  ككك ااا  
السنذة يف  درفا أو سل  هاسل  هسم  هسلمم  هسلمى هالسبنذة هالسال  ههه هعلاى 
بل  ي، بة اللمب إبا لهلتاههه فملا هو ا شت،م  ايفصغرن هتاو تاو  أياو يكار امحاا   
اساااملتا ف اااا مبااام أ ااا  عااات إعمظ ااااههه هأذااام ا شااات،م  ايفكااا  فماااو أ  لالااال أصااان  ذااات 

ن ة فتل،و عل ا هعلى  ،مل لا الستة ذلا  هاثاواب جتتمات الت،مل ا  الساتة هذام ايفصو  الث
 در  ذت كل هاثو ذ مم عل ا هإ   لمعو شانم ذات بلا  ُاظب يلباح الدا لة هالت هاال 

  ه(1)إل ا كمم افلل ا شت،مت و  بل  يف الكك   الواثو
 ن هذثاال ل،ااو اصاابل  اياات  اا  علااى  ساام ة ا شاات،م  الكلااري ت شاات،م  ايفكاا

 لفكر ااااااااا ي،ولااااااااا:  هذاااااااات بلاااااااا   راك اااااااا  )    ه( )  ه ( )ه    ( )ه    ( 
)  ه (ن هأ ااال )    ه( ه ااات بلااا  إىل ال،اااوة ها  تماااماه ذ مااام )ال،ساااوة( ههااان 

 شوة ال،ل  ها تممعان أ   ر  إىل تولا:
ولملووو حنحعً ووو حح–ايح يوووعحيووولم ح

ح-
ح

وووو  ح اووووم ح   م  حمااوووو  حُو حهوووومحُو ووووو و   
ح جمتمااااتن هذ ماااام )ال،ااااو ( لشااااوبلمن ها تمااااما حرف ماااامن هذ ماااام )الااااوتد( أ  تااااو  

ن هذ ماام )الَوْساا ( لللماالن هبلاا  (2) يتااوام الَااَربن هبلاا  يفنااا زماات اللااو هاُاْ،ِللااا
×  تممعاا هشااوب ان هذ اا استوَساا  ايفذارن أ  ا تماات         ÷  : ا نشاا،م{

اااْو (ن 17 هبلااا  يفناااا اساااتلثمو ه ااات للَمُساااو  يل اااا إىل {ن أ  َ َاااتن هذ مااام )السب
 يلضن هعل ا تم :

ح
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و   حس ئ  ح حا تاس  تح احَي 
 جمتملمإ لو زو   مذلم ه :فملا ك،ول 

ف با شلب شنم ذت ُشل  هله ايفصو  عت َعْ،ِوه ظمهرا  ُاظب تلت هاال إل اا هُعباح 
تملنحفااة عل اااه ياال إبا كاام  هاالا تااو الاار  يف ايفصاال الواثااو ثاا  حيتاامج ف ااا إىل ذاام 

تل مهن كم  ف مم انتشرإ أصولا تلت،وت هالت الري أْهىل تثتمملا هأ وا تلت هب  لا
  ه(1)

ه  شااااا  أ  ه ااااام  صااااالوية يف إال اااااما  ،مل ااااا  ايفصااااال الواثاااااو لفكااااارة امللااااا  
الواثااون هإ  صاالت نظراااة اياات  اا  للت ذاال هامل متشااة ف تاام    داال  يف   كااو  نااواة 
نظراااااة لغواااااة تمللاااا  الللماااان احلااااواحن هاياااات  اااا  نفسااااا   ا كاااار أ  هاااالا ا شاااات،م  

هاعلاا  أكب   نااوبعن أ  هاالا  صاال  التبل اا  علااى   اات ندااو  اللغااةن هلاالا ا،ااو :  
ذستمر يف   ت اللغةن كمم   نوبعن لنشت،م  ايفصغر أنبا يف   ت اللغةن يال إبا كام  

  ه(2)بل  ذتللاا  صللم ن كم   بل   هلا هإثمحتا أصل  ذلهلم  هأعر ذلتمسم  
هذاات بلاا  فاا   هاالا التفكااري اللغااو  ع ااو علماامم اللغااة ال،ااواذى ا لغاان أ  الااتمد 

حما الوأللن امللكر لبفولة اللغةن هتلل أ   تبوا ظ  لام ذات احلسبان إىل امللامل يف ا 
 الله  ة اورظة عت حرا  التشل ا هاومه ها  سما يف أسمل   ال،و ه

كمم مي ل ذلظ  اللغوال إىل عو ال لات نوعام  ذات أناواا ا شات،م ن هأحل،اوا عل اا 
داابل  الشاا وا هالل،اامم يداافتا ألاارت  ذاات ذداابل   ا شاات،م  الكلبااما ن هكتاا   االا امل

التدر  تلكل  يف را  لغواة ظ ل ةن كمم هن احلم  يف سمور أنواا ا شات،م ه هاحلا  
أ ب ال لت اتف  هفكرة ا شات،م  اللمذاة يف أ ب لكالب ذ ممام نوعام  هأصان ن أ  أ ب  ول او 

لات   اا د ألفامل  وااوة اتل،ا  ت شات،م ن كمام اتل،ا  تل لاتن هإ  كام  يف ال 

                                                 
-2/136 :1952حممو علن ال طمان ظاا الكتا ن ال،امهرة  :اادمو ن ايت   ن  ،   (1)
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  كمم ا،و  ايت فما  هالس وحنه ذت أ ب ا التداما لا د يغراا  عات (1)ذت ا التدما
أناواا ا شاات،م  ايفالاار ن سااوام يف ايفصااواإ ك،ول اام: فاان  شاار  ذاات الشراسااةن أه يف 
الو لااااة اللغواااااة ك،ول اااام: أا  َذْفلاااامةن أه ذ َسااااوةن أه ذ يلااااةن يااااو   ذاااات تول اااام: كثاااارية 

ه كثرية ا يلهه ففن املشت،مإ:  شر ن ذفلمةن ذ سوةن ذ يلاة  ايففمعنن أه ايفسوظن أ
 االتدما يف ايفصواإ كمم هو هاأل ه

  لات ذات كلمتال كلماة هاثاوةن ههاو  -كمام ا،او  ايات فاما    –هكمنت اللرب 
 ااا د ذااات ا التدااامان هبلااا  تولاااا : )ا ااال علشااامن( ذ ساااوب إىل امسااالن هأنشااااو 

 اال ل:
حُ وووووووامحُووووووو حو اووووووو  حل لووووووو ح ووووووو   ح

ح
ّ حلملًوووووووووووو   ُملحت ح ل ك وووووووووووو يو  حن   ُ حنزكوووووووووووو
ح ذت تولا: )ثنب على(

 ه(2) 
هالااا  ايااات فاااما  ي،ولاااا:  ذ ساااوب إىل امسااال  أ  إىل علاااو  ااادن ه لاااو كلماااة 
)علشااااامن(  لااااا  ذااااات أتاااااو  الشاااااواهو علاااااى ال لااااات هتاااااو هاظإ يف تدااااا وة للشااااامعر 

 المهلن علو اغوو يت هتبم  احلما ن يف ي تا املشموا:
حوحعضووووينُحاووووعحيووووي ّ حدا ووووميلّ

ح
كوو  حملحعو ووم لح اكووًحُسوو ل ح  كيوو  ح
ح(3)

ح  ف،ولا علشم ةن أ  ذت علو  ده 
ل،ااااااو ه ااااااوإ اللغااااااة اللري ااااااة يف ال لاااااات نوعاااااام  ذاااااات التبااااااوا ها  سااااااما يف جماااااام  
ا شااات،م ن هل،ااان هااالا ال اااوا تلاااو   هظهااك  علاااى ايفلسااا ةن هللااالب ذااارظب بلااا  إىل إذكااام  

                                                 
 1977ةن الس و أمحو ص،رن ال،مهر  :الدمث  يف ف،ا اللغة هس ت اللرب يف كنذممن  ،   (1)

حممو أمحو  مظ املوىل هبالراتن املكتلاة  :ن هاملرهر يف علو  اللغةن الس وحنن  ،  277 : 
 ه1/482 : 1986اللدراةن يريهإ 

حمماو أمحاو  امظ املاوىل هبالاراتن  :ن هاملرهر يف علو  اللغةن الس وحنن  ،  277 :الساامي   (2)
 ه1/482 : 1986املكتلة اللداراةن يريهإ 

   ه156 :5شمكرن ههماه ن ال،مهرةن ظاا امللما ن ل :املف ل مإن املف ل ال  ن    (3)



 عمر مسلم العكش

43 

 

ااام ف اااا ذااات ا التداااما  هالتوافااا  ذااات ذااام الااار  يف الوااسااامإ فمماااا تلسااال ،ةن ف ااان  عمب
 )تمنو   وفري المو(هاا اللغواة احلواثة ي

هذاات امللاام   الت صاا ل ة يف هاالا امل ااوا : )ا شاات،م  لعالفاا  ايفهسااب ساال و ياات 
ذساالوة( هكتاامب )الفااره  يف اللغااة يفيب هاان  اللسااكر (ن هكتاامب )امللااربب هالااوال ل 

 للطوال ،ن(ه
بالااار يللااا  الو لاااة هاااو المنااا  امللطمااان الااال  ااااؤا  مث أحلااا  علمااامم اللغاااة فرعااام  

للمفاارظاإ هالاال ك ف ااة امسماام هنب،ماام هاتلمااوهم تلتتلاات هامللملااةن هأصاال  لللاا  الو لااة 
أاكم  هذ،وذمإ هذدبللمإ فمو ذات  ماة اركار علاى الكلماة املفارظة: ذلا  هلصا ن  

لطمااامإ هصااا معتممن هاشااات،متم ن هذااات  ماااة أالااار  اتسااات لااارييب امللااا  اللغاااو  يللااا  امل
 هتلكاك   هأسمل   ال،و ه

أظا  علمااامم اللري اااة يف هتااات ذلكااار أ  اللغاااة  تباااوا يتباااوا احل ااامة هذااام  فااارهه ذااات 
ت اام.ن هذ ااوا يف أكة هذثااميرة كشااوات الوتااو  علااى  تلااح الظااواهر اللغواااة ه ،داان 

ت  الوذااااة اللغااااة ها شااااتغم  يللوذماااام  لااااو  ظتمو،ماااام هالكشااااح عاااات أساااارااهمن ذااااؤذ ل
السااال ل ايفتاااو  لتاااوير ال،ااارب  الكااارت هفمااا  علوذاااان هللااال بلااا  أتاااوظ إىل ظتاااة الوااساااةن 
هأتاااو  علاااى الواياااة هاللمااال الللمااانن هأعاااوظ علاااى الوبااسااال تلفمواااوةن هأثفاااع يفصاااملة 

هإ  التماااام  اللغااااة هالااااكاون يف  ذلرفااااة تااااوانل اللغااااة    ت ساااار يغااااري ذلرفااااة ايفصااااو ن 
احل،ااامو  هايفصاااو  يف نشااا ة ا شاااتغم  تللغاااة ع اااو اللااارب اااار لب أهب   هتلااال كااال شااانم 
تل،ااااارب  الكااااارتن إب إ  ياااااوا.إ الاااااوا  اللغاااااو  نشااااا إ يف ايفصااااال اوذاااااة ندوصاااااا 

 هه فسري  رالا هشر  ذشكلا
هتاو ه او علمامم اللري ااة الغ اما  احلراداو  علاى ال،اارب  هاللري اة أ  احلم اة  ااوعو 

ت ااام  ثركاااة علم اااة لغوااااة  ساااتو   هألااات املؤلفااامإ هالتدااامن ح الااان  اااو  ال،ااارب   إىل
هاللغاااةن ه رصاااو أ ااار احل اااماة يف التباااوا الاااو يل يفلفااامل اللري اااةن هتاااو أظاكاااوا أ  اللغاااة 
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ظااامهرة  وال اااة  ر ،ااان ألفمظمااام ه تباااوا يتباااوا احل ااامة ه ،لااا  ايفثاااوا ن ه لاااوب  الااا ظ  
أالاار ن فميفلفاامل  كتساا  ظ  إ  واااوة ذغاامارة ملاام  ا  تممع ااةن هل اار اللغااة يلغاامإ 

كمنااات عل اااا يف أصااال هألااالممن ه تلااار  إىل التغ اااري يف ذلمن مااامن ه كاااو  ه ااام  ذلااام  
 واوة لاللض الكلمامإن إذبام باإ صالة تمللامل ال،ومياة هإذبام  رالاة ع مامن هبلا  هفا  

ساتلواو ذلا    اكات تمنو  التبوا الو يل ملفرظاإ اللغةن هبل  إذبم يتغ ري الو لة ها
ذاات تلاالن هإذاام يتلماا   الو لااة ت   كااو  امللاامل الواااوة أعاا  ذاات امللاامل ال،وميااةن هإذباام 
يتخد   الو لاة ت   اوبظ الكلماة يلاض ذام كمنات عل اا تاوميم    يف  احل اماة اللري اة  

وظ كمنت  تلو  تلفكر اللريب هاللغة اللري اة يف عمل اة ذواكلاة ظاوماةن هكمنات اللغاة جتا
الن.هامن ه  ماان  رهلاام اللفظ اةن ه بااوبا أساامل لمم علاى ذاارب اللدااوا لتكاو  لغااة الشاالرن 
هلغة الل، وة الوا  ةن هلغة احل ماة ا سنذ ةن هلغة الللو  ال ،ل ة هالل،ل ة هلغاة اللن اة 
ام كمنات يف  هالرالر  اللفظنن كمم كمنت لغة املوسوعمإ هالت ااذن ه ا  عات الل ام  أتب

 راثل  رظاظ  رام  ه بواا ههله امل
هكمنت للطمثع باام ه  مة هظت ،ة يف ذفمو  اللغةن نثر ذت الن ام ذام لاا عنتاة 
ي ب ااة يت صاا ل علاا  الو لااةن ف،ااو أهاظ الاا ا  يف كتميااا )احل ااوا ( اااو ب علااى أ ب اللغااة هاان 

و   يف ظامهرة  وال اةن ف ،او :  ذاات ايفمسامم احملو اة الان تمذاات ذ،ام  ايفمسامم المهل اة تاا
ايفمساامم ملاات   حيااو )صاارهاة(ن هأناات إبا تاارأإ أشاالما المهل ااة ه ااول  تااو هألاالوا هاالا 

 ا س  على الن  هلا املوألته تم  ايت ذ،ره  ال  :
وووو حدماووووعح  ووووّح لهوووو  ح وووواحُعل

ح
حداوووووووووووحلم وووووووووو ح وووووووووومو  حاتاتوووووووووووم

ح ح ووووووجح ا  ت وووووو حون ووووو حنوم  وووووو 
ح

ووووووووووهلحاوووووووووو ح اووووووووووا  حبتًوووووووووونزم ُو
ح(1)

ح   الللامظةن ههاو ال او  اسا  للال     اع وه  ذت كام  أافات ال ام  يف ذرا فملدبرهاة
حيوب إذبم للطر هإذبم لت   تن هإذبم  نكمان فممم  تلفم  كمم  ر  
 ه(2)

                                                 
 هصوذلة الراه  :التمذوا (1)
 ه2/374 :  1969حممو علوالسن  هماه ن يريهإ  :احل وا ن المثعن    (2)
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فملاامثع اتااكب يف ندااا هاالا ذاات الللااوو اللساامن ة امللمصاارة الاان  لااما الو لااة 
الااامن هأظا  الللاااو الاااو يل التباااوا  يف الل  اااة  احلواثااة هنشاااومهم ه بواهااام ه و لااام ه غريب

الو ل اااة ذااات الااان  نداااو  عاااوة ذ تشااارة يف كتلاااان كمااام أظا  التااا  رياإ اللغوااااة ذااات 
الو مااة الدااو  ة هالو مااة الو ل ااةن هبلاا  يف  اللغااة ع ااوه هاان تااواة فلبملااة هذ فللااة يف 

 الوتت نفساه
ة لسامن ة ذمماةن ههان ه اوظ يلاض املكاظفامإ املختلفاة هتو نلبا الامثع إىل ث، ،ا

يف الل  ااة الساابل ةن هالاان اظاات املاارم أ ب  اام ي  ااة عم ،ااة هاثااوةن هلكاات الواتاات أ ب  االه 
املكاظفاامإ باإ اللاا  الساابل ة الواثااوة ياا   عم ،ااةن فاامملبر هالغ ااح كلمتاام  ذكاظفتاام  

 ظ لاة عم ،اةن هإ   ،اماب ذل م ام يف اللغة اللري ةن هلكت لكل ذ ممم ظ لة سبل ة مث
ذت ث ح الو مة الكاظف اةه ها،او :  ه ال ام    االكره  الساغ ن هاالكره  الاوا يف 
ثم  ال،واة هالسنذةن هكلل  بكر املبرن يفن    جتو ال،رب  الفاع ياا إ  يف ذوألات 

   (1)ا نت،م ن هاللمذة هأكثر اامصة   افدلو  يل بكر املبر هيل بكر الغ ح 
فااااام الااامثع يف هاااله الظااامهرة اللغوااااة  تفااا  هباام عااام  اللسااامن مإ )كاااو ( الااان 

 يثمم يف نظر. ا الو ل ة احلواثة ك ظراة )ال،واعو الو ل ة(ه
هأظا  المثع ذفمو  اللغاة هعنتتمام تلفكار هالواتاتن فماو اار  أ  للل ئاة هالواتات 

الداالرام ثاال  لفااع ي،ريااا كلماامإ ذثاال:  ل ااريا  لغااو.  تااو.  علااى احلاادب هالفكاارن فااميت
ال ما هالد ح هاحلرااة هذم أشلا بلا ن فا   هاله الكلمامإ ساتوثن لاا ،ارااة الدالرام 
املخ فة الن  كمظ  لا  أ  شانم لشاولمن فماو اار  يف بلا  اللالاب نفساا هالشا،مم 

ثلو هذاام ع  اان ههالا خيتلاح عات ايات امل امح  اللاامظاة إبا مسات يكلمامإ الا ظ هالشاتمم هالا
أشاالا بلاا  ساا وثن لااا يدااوا الاا ظ ال،ااما  هذشاامعر التشاامؤ ن فلاال  اامم )هااظشاات( 
يفهاال اللاام  هعاااوه  يااواا ع،اامب ذااات الربذمرااارن هبلاا  للل ئاااة اللل ااةن ه ااراك  الثلاااوج 

                                                 
 : ن1969ن اللاميب احللا ن ذدارن 2علوالسن  هماه ن ل :الل م  هالتل لن المثعن  ،   (1)

 ه20/ 1
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هاسااااتمراا ساااا،ول اللَاااااَرظ يف أكثاااار فدااااو  الساااا ةن هلِِ،داااار أ.  الداااا حن فكاااام  ال اااام  
 وج هالرذمرارن الللاب ال،مسنن ا،و  المثع:اتخ لو  يف ألفمل ال ظ هالثل

 إ  هااظشت ههو صمث  اوو   مم ذت يلذ هاظبعى أ ب الوثن نر  عل اا علاى 
 لم  س ن ن هأناا ثال ظعام ساكم   لا  ال مث اة اللامظاةن الالات   الرفاو  إ  ايفب  

ا يفناارَعتب تلاا ظن ه  ا ااريو  املثاال إ  يااان ثاا  ا،ااو  الر اال لللااوه: لاائت عااوإ إىل هاال
  مياااا  هيفت م اااا  يف الااااربا ن هيفهتف باااا  يف الااااثلون فلماااام اأ  ذوألاااات الاااا ظ ذاااا م  هاااالا 

 ه(1)املوألتن  لل الوع و يت معفان هظتب أ  بل  أه ر    عمبم اكره 
فملمثع يف كنذا هلا ا،كب ذت نظرااة عام  اللسامن مإ )هظا (ن  لا  ال ظرااة 

 احمل ب يا إىل ذستو.إ ظ ل ة هشكل بة عوبةه الن  لت،و ت  ا نسم  ا،بت الواتت 
ل،و أظا  المثع ،ساا اللغاو  هع،لاا الللمان يلاض املفامه   اللسامن ة امللمصارةن 
هأصبااال لللااا  الو لاااةن هفلساااح ذلاااما  عداااره ألااامت احلاااوهظ الواتل اااة هالفكرااااة حلركاااة 

 التمااذه
ر ااا إىل امللاا  ذتساا،ة ه ااممإ حممه  ااا الراذ ااة إىل التلل اال الااو يل لل  ااة اللغااة هنظ

)ِسااا م  احلااام ( أه ذااام ااااوالل يف إحاااما )نظرااااة اوااام  ااااا ذااات ذااام اسااامى ع اااو احملاااو ل ي
 ل لاااااا للموتاااااح الكنذااااان الل مصااااار املكوناااااة لسااااا م  احلااااام ن هذ مااااام  الاااااو يل( هااعاااااى

هشخدااا مإ ذااات لاااا عنتاااة تلسااالو  اللغاااو ن هاللواذاااال  شخدااا تم املاااتكل  هالسااامذتن
باإ اللنتااة تللغااة هالساالو  اللغااو  كمكاام  الكاان  هأ اار الل ئااة  هالظااواهر ا  تممع ااة

هثااا  ثملاااة الاااون أ  أ ب فمااا  امللااا  فممااام  ظت ،ااام  اتوتاااح علاااى جمموعاااة ذااات احلااام إ 
 هاملنيسمإ الن  شكل ا حما اللم  لللوو اللغو ه

إ  الللااااح يف ظ لااااة ايفلفاااامل هذلرفااااة تااااوانل اللغاااامإ هساااا  مم يف تَاااااْر  ايفلفاااامل 
لمن ماامن ه لااو م ه بواهاام هأساالمب بلاا ن الاال علااى فماا  اللغااة فمماام  عم ،اام ن كماام أنااا مب

ذاات  مااة أالاار ن اكشااح عاات ذااو  ا ا لاامل ياال اللغااة هأصاالمعم يو ااا عاام ن هالاال 

                                                 
 ه1/248 :  1969حممو علوالسن  هماه ن يريهإ  :احل وا ن المثعن    (1)
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علااااى  واااااو ذفاااامه   عداااار يل  ااااان هياااالل  اسااااتب ت اياااات اللغااااة أ  اتلاااار  إىل ع،ل ااااة 
ع الدااوا  يف اللري ااة ههااو ذشاات  ذاات أساانفا هنفساا مل ن هذاات الشااواهو علااى بلاا  لفاا

الدو ن هاللوهب ههو ذ الوب ذات اللاوها  هالظلا ن هلفاع ع،ال ذا الوظ ذات الل،ال مبلا  
الااااريب هالت،  ااااون هاااااوب  بلاااا  علااااى أ  يف ذلاااا  الل،اااال ع ااااو اللاااارب ذفموذاااام  الل، اااام ن 
 ت ألاامفة إىل الل داار الفكاار  فمااو ال،اال عاات امل كاار أه الشاارن هلفااع )الااما( هاواامهاة
ذ الوب ذت أ ماه إبا افت ع ا الوا ههو الظل ن هظالل يف  اوااه أ  يف محماتاان فلا د 
الل دااار ايفسمسااان يف اوااامهاة املدااامتلة يف املساااكتن ههااان عنتاااة ذمظااااةن يااال يف عنتاااة 
ذل واة الل، اة هان احلممااة هذ ات الظلا ن هلفاع ا نسام  هال ام  ذشات  ذات ايفناد ههاو 

تاااو  للاااوا املم ااار الفمصااال يااال  ااا د ا نسااام   ألاااو الوثشاااة   هيااالل  اكاااو  اللااارب
 ه ريهن أنا ألو  ذست ند أ  ا تممعنه

هإ  حرا،اااة كااال تاااو  يف  سااام ة ايفشااا مم  اااو  علاااى نظااارل  إل مااامن ه كشاااح عااات 
ي ئتم  الن ال شاو  ف مامن أه عات عامظال  الان ألفوهامن ك،او  اللارب: شافى    ل لاان 

رب ال ظن هس،ى   عموه   هكلمم  و  على التبلات هالغل ل اللب ن هأترب   ع  ان هال،ُ 
 إىل املمم هال ظن هبل  نلمة ع و اللرب ُاْسلى إل ممه

هيااااالل  أظا  علمااااامم اللغاااااة اللااااارب الدااااالة يااااال اللفاااااع هذولولاااااان هصااااالة اللغاااااة 
تصااالمعمن هكمنااات  ماااوظه  الو ل اااة يف هااالا امل ااامما حرا،ااام  إىل ذلرفاااة أساااراا اللغاااة 

مااام اامصاااة يف  سااام ة ايفشااا مم ه باااوا ألفمظمااام هذلمن مااامن ههسااا لة مللرفاااة اللري اااة هحراو،
 ع،ل ة ايفذة اللري ة الن  تكل  عم هي ئتمم هعمظالم هذراثل  فكريهمه

ل،و كمنت لللض علممو ام املت،اوبذل حمامه إ ك لاة هباام ساواوة يف الكثاري ذات 
سااة  بااوا ظ لااة ايفلفاامل  لاا  ت اام. اللغااةه هللاالب ذاات أيااره احملاامه إ ال م لااة يف ظاا

احملمهلة الللم ة املوف،ة الان تام  عام الشا ذ أياو ثاميف أمحاو يات محاوا  الاراه  املتاو  سا ة 
هااااان الاااال  ألااااح كتاااامب  الرا ااااة يف الكلماااامإ ا ساااانذ ة اللري ااااة ن ها فاااارظ هاااالا  322

ه   الكتمب مب رة المصة ذات كتا  الغراا  هإ  عاما  راا  ايفلفامل أث امك ن بلا  أناا أ
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أ  علا  ايفلفامل ه باوا  Semantiqueكتمب ذت نوعا الما ذم اسمبى ع او الغاري ل 
ذااولو من أه علاا  ذلاامل ايفلفاااملن هللاالب كتاامب  الرا ااة  أه  كتااامب اتااوفر علااى الاااوا  
اللغااو  اااامل  الاال  ميثاال ذرثلااة كذ ااة ذاات التبااوا اللغااو ن ها يتكااما يف املوألااوان 

اللري ة الفد لة امللره  ذولو م تالن ن ي او أ ب ا سان  فمو الما جمموعة ذت ايفلفمل 
 ريب ذولو م با  هأكسلمم ذولو إ  واوةن هيف هله الفكرة فم  ذلكار لبل لاة اللغاةن 
هإظاا  فبت لس ة التبوان هاصو لظمهرة لغواة ذمهالت  ظى تهتمم  اللغاوال ه شاغل 

  فكريه  إىل اوذ م هلاه
لعلفاامل ،رهفمااام ايفصاال ة هذمظلااام ا شاات،مت ةن هافسااار هاسااتلل الااراه  يف فمماااا 

ذلمن مم هذم حرأ عل مم ذت  بوا ظ يل يل المهل ة ها سن  ذستشاموا  تل،ارب  الكارت 
هاحلاااواح الشاااراح هالشااالرن هتاااو افسااار الكلماااة أث ااامك   فساااريا  لغاااو.    نااار  ف اااا أ ااارا  

 لتغ ري املل ه
هن ذشت،ة ذت ألفمل اللارب ه   لار  تلال بلا   تم  أيو ثميف:  إ  ايفمسمم الن

ذثااال املسااال  هاملاااؤذت هامل اااامف  هالكااامفر    كااات اللاااارب  لرفمااام   يف  ا سااان  ها مياااام  
هإ اام كمناات اللاارب  –صاالى   عل ااا هساال   –هال فاام  هالكفاار ظماار علااى عمااو ال اا  

 معر: لر  الكمفر كمفر ال لمةن    لرفا ذت ذل  الكفر تهلله تم  الش

ّ ح حك فمل ح ُحكلم حوحنحت اعل
 ه تم  بالر:

ّ ح ح ً سحلمل ً ل ه وحل   محخما 

 هكمنت  لر  املؤذت ذت  مة ايفذم ه تم  الشمعر:
حولملوونا حل ل ئووالتحل سوو ح  ووين  

ح
ح كاوووو   حا ووووّحبوووو حل  يوووومحول  لووووًو

 أذبم امل مف  ف نا   بكر لا يف كن  اللربهههح
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تلاال ذللااح ال اا  ) (ن هكاالل  أمساامم كثاارية  هتاام :  فم ساان  هااو اساا    اكاات
ذثاال ايفبا  هالداانة هالركااوا هالسااطوظن    لرفماام اللاارب إ  علااى  ااري هااله ايفصااو   
اام ساا بمم ال اا  ) ( هعلمماام  يف ب ايففلاام  الاان كمناات هااله ايفمساامم  اام    كاات فاا م  هإ ب

هن فكمنوا الرفو  الدنة أتم الوعممه تم  ايفعشى يف   صفة اامر:  إ.ب
حفإذلحذ حبعح كىحدكي  حو انزا 

 أ  ظعم  مه هعلى هلا كمنت سمور ايفسمذنهه
هللااالب ممبااام مي ااار كتااامب الاااراه  أ ب املؤلاااح است،داااى هاساااتوع  ه  ا،اااح ف اااا ع اااو 
اام جتمهههاام ذوسباالم  أفاا  ظااسااتا ثاا  كمناات لااا  اارهة ألااخمة  ألفاامل ال،اارب  هاحلااواحن هإ ب

 لمم الف،مممن هاستلملمم املسلمو هذت ايفلفمل ا سنذ ة الن هأل
ل،اااو أظا  علمااامم اللغاااة املت،اااوذو  الدااالة يااال ا سااان  هاللغاااة اللري اااةن ف،اااو كااام  
لإلساان  هذاام أ ااى يااا ذاات  بااوا فكاار  ها تماامعن بريا يل ااوة يف اللغااة ه بااوار ذلاامل 
الكثاااري ذااات ألفمظمااامن ف ه اااو ألفمظااام     كااات ذساااتلملة ذااات تلااالن هألااالد ألفمظااام  تومياااة 
ذلمل  واوة    كت  للسمم أه  و  عل ممن كمم أثاوو  غ اريا  عم ،ام  يف ث امة اللارب 
  اامه   وانلماام املختلفااة كااملتفكري هامللت،ااو هاهايااب ا  تماامان هاتت ااى هاالا التغ ااري يف 
الفكار هالساالو   غ ااري املفاامه   ه بااوار الااو  إ يف اللغااة لتغااوه ايفلفاامل ال،وميااة تاامظاة 

 إ الواوةهعلى  ر ة الو  
ه  شااا  أ  لتباااوا ذلااامل ايفلفااامل أسااالمت  ذااات ناااوعل أثاااو م ذااات ظاالااال اللغاااة 
نفساامم كملتلااو  ال مشااث ذاات كثاارة اسااتلمم  لفااع يف ذوألاات ذلاال ه ااواا ألفاامل ذل  ااةن 
فلفااااع  اثتاااام  هاحل لااااة     كاااات  ف ااااو أ  ذلاااا  اُااااَل  يسااااللا ا نساااام  ف ،اااام  اثتاااام  

اكتساااا  هاااالا اللفااااع يكثاااارة ا سااااتلمم  يف   لااااةن مثلبلمذااااان ه  اكاااات لااااا يف ايفذاااار ث
ذااواحت الطاا  ف ماام ا نساام  إىل هساامول  ااري حممااوظة ذلاا  ذاالذوذم  هأصاال  لفااع احملتاام  

 اف و الل  ال،ل  ن ه  اكت كلل ه
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هذاات ايفلفاامل الاان اأرفاات عاات ذل مهاام يساال  هاالا ال ااوا ذاات التلااو  ال مشااث عاات 
ذات الكان  كلماة  اذتامه  هذل مهام انفدالن هذ اا جممهالم يفلفمل ذل  اة يف سا م  ذلال 

{ن هإبا كمناات  سااتلمل كثااريا  يف 59}اااد:  ÷فمذتاامهها ال ااو  أاماام اورذااو × تولااا  لاامىل
ذااوحت انفداام  شاانم عاات شاانم ملراااة يااا ف،ااو حل،ماام ذلاا  بالاار أألاا ح إىل ا نفداام  

  ا مف ااا  ههااو التم اار تلف اال هالر لاام  ههااو ذلاا ن هإ    اكاات يف أصاال اللغااة لك ااا
 يل هو نوا ذت التخد  ه

هال وا الثمل أسالمب الما اة عات اللغاة كميفسالمب ا  تممع اة هال فسا ةن فمنتشاما 
أظ.  أه ذاااالاه  ا تممع ااااة  واااااوة ا،ااااك   مللاااام  يظمااااوا ذفاااارظاإ لغواااااة  واااااوة يف 
صاا م تمم أه يف ذل مهاام علااى ايفتاال للو لااة علااى املفاامه   الواااوةن هإ   لااو  اللاامظاإ 

ن  اللدااوا التماخي ااة اااؤظ  إىل  غااري الشاانم املساامبى ذاات ي،اامم الكلمااة الوالااة عل ااا  الاا
هياالل  اكااو  ذااولو  الكلمااة نفسااا تااو  غااريب ألاام م  هلااو يف شااكلاه فماات بلاا  أ  ذاات 
اترهج ذت اللرب كم  خيرج ذت ي ت أي ان هال  ل فسا اللمم  ذست،ن   هللل  تاملوا يا  

م  املمار املساتلمل إيان  ه  مام   سام  ف،املوا السا م  مبلا  يره تا أ  ي  ي تم  ذلمامن هكا
املماارن هساام   اامن هكاامنوا إبا تعااوا شاا ئم  صاافب  اللااموت علااى اااو املشااك ن فساامبوا الل اات 

 صف،ةن هي،ن اللفعن هبهلت عمظة الدف ه
 ب اللغوال أظاكوا عواذال التباوا الاو يل هالتباوا الداو ن هاصاوها أهصفوة ال،و  

الثااارام اللغاااو  يف اللري اااةن ههتفاااوا ع اااو ظاااواهر لغوااااة  لاااو ذااات صااام   امللمثاااح ذظااامهر 
الو ل اااة كاااملكاظ  ها شاااكا  هالت ااامظن هكمنااات ظااسااامل  اللغوااااة هبااؤهااا  يثااال إظااكااام  
هاألاااالم   ااااله امللمثااااح الو ل ااااةن فوألاااالوا يف ثساااالمت  أ  ايفصاااال يف ذفمااااو  الو لااااة 

عل مااام ذااات  باااوان كمااام أتااا   ثظاااوا أ  لللااا   ا دااار  إىل ظااساااة املفااارظاإ هذااام حااارأ
الو لاااة ت ااام. أالااار  ا لغااان أ   لاااما يف إحاااماه لتساااتكمل أيلااامظه ه ساااتطلى الفااام.هن 
ف ألاامفوا إل ااا ذفمااو  )الت صاا ل اللغااو (ن هللاالب أهاا   مااوظه  يف هاال امل ااوا  )امللاام   

 الت ص ل ة( هكت  )الفره  يف اللغة( هكت  )امللربب هالوال ل(ه
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صل  للل  الو لة ع و اللغاوال ال،اواذى أاكام  هذ،وذامإ هذدابللمإن ههكلا أ
هنُظاار إل ااا ذاات هاهاااة المصااة  ركاار علااى الكلمااة املفاارظة: ذلاا  هلصاا ن  هاشاات،متم ن هذاات 
هاهاة عمذة  تست لكيب املل  اللغو  يلل  امللطمامإ هصا معتممن هتلكاك ا  هأسامل   

 ال،و ه
سااامل ذلمصااار:  إ  ذااام تملاااا اللااارب ال،اااواذى يف ه/ااات  هاااله الوااساااة ي،اااو  عااام  ل

ث،ااال الااااو ل مإن الاااو فكاااارا  فلساااف م  عم ،اااام    يُاااوب ذاااات ايفالااال يااااا يف الفكااار الااااو يل 
 ه(1)امللمصر 

 نتائج البحث:

 إ  ال تموو الن ميكت أ  نست تطمم ذت هله الوااسة  تلخ  يف ال ،مل التمل ة:
لري ااااة املت،ااااوذل يف لصاااا ل علاااا  أل،ااات هااااله الوااسااااة ال ااااوم علااااى ظها علماااامم ال ه1

الو لااااااةن ه وصبااااااالت الوااساااااااة إىل أ ب ذااااااام فللاااااااا أهلئااااااا  الللمااااااامم ذااااااات املفسااااااارات 
هامللطم اال هالشاارا  امباام كاام  ايفصاال الاال  يااوأ يااا علماامم اللغااة البااول  ايفهىل 

 أو عل  الو لة احلميله
ل مإ أكااااوبإ هااااله الوااسااااة أ ب ذاااام تملااااا علماااامم اللغااااة املت،ااااوذو  يف شاااا   الااااو  ه2

سااا ،وظك إىل الوتاااو  ع اااو ايففكاااما ها  تمااامظاإ الو ل اااة املمماااة الااان أ اااوا عااامن 
هبلاا  ذاات الااان  ال ظاار يف الااكاو اللاااريب نظاارة علم ااة  ل ل اااة  سااتب ت أ   ،اااوب  

 الموظ اللظ مة الن يللوهم يف عل  الو لةه
لااى جتمهاال ي ب اات الوااسااة أ  علماامم اللغااة احملااو ل ه ااوها أنفساام   ااري تاامظاات ع ه3

  موظ علممم اللغة ال،واذى يف جمم  الو ل مإه
أظماااااارإ الوااسااااااة أ ب اللغااااااة ظاااااامهرة اصاااااابنث ةن فكاااااال تل لااااااة   اااااات الكلماااااامإ  ه4

هاملداابللمإ للمساام مإ هاحلم اامإ الاان  سااتطو يف ث ملاام هي ئتماامن هتالااتنل 
                                                 

هو شوذسااكنن عاام  أذراكاان كلااري ذاات علماامم اللساامن مإن هاألاات أساام  ال ظرااااة الله  ااة يف  (1)
 هال،واعو التول واة هالتلوال ة
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ال،لمواااال هسااااريهاة ايفثمظاااااح هاهااااااة ايفشاااالما انت،لاااات  لاااا  املساااام مإ اامصااااةن 
يف تلمواال أالاار ن هايفذمنااة الللم ااة  ،ت اان ذراعاامة هاالان ها ثتفاامل لكاال  هعرفاات

تل لة ،،مم يف  سم ملمن إب يف إ فم   طتمام  ،ل ال ذات شا   أصالمعمن أه عاو  
 اعتواظ يلغتم ه

اااوإ الوااساااة أ ب الااا   ال،اااربل كااام  أه  نااا  يف اللغاااة اللري اااة أت مااات ثولاااا  ه5 أكب
ايفلفاامل ذاات ث ااح املاامظة ايفسمساا ة يف   ظااسااة لغواااة ذ مط ااةن  للااح يف ظ لااة

ناا  ذاات ال دااو ن هالااو هاالا اللماال ذاات اللغااوال اللاارب إظااكاام  ذلكاارا  حل، ،ااة 
 على  من  كلري ذت ايف  ة يف ظااسة ظ لة ايفلفمله

توبذت الوااسة  موظ اللغوال املت،وذل يف ظااساة ظ لاة ايفلفامل: ذلا  هلصا ن   ه6
ىل أت  ا تموها يف  واو ايفصل اللغو  للمفارظاإ هاشت،متم ن هاللدت الوااسة إ

لااامن ههتفاااوا ع اااو  هظاساااوا حل لاااة التغاااري الباااماا عل مااامن هثاااوبظها اللواذااال الااان  ريب
ظااااواهر لغواااااة  لااااو ذاااات صاااام   امللمثااااح الو ل ااااةن كااااملكاظ  هاملشااااك  اللفظاااان 

حراواا   هايفألااواظن ههاان الاان يثاال  منلاام  ذتم اارا  ذاات الداامو  اللري ااةن ه وساالم  يف
التللااري ف ماامن ه  وعاام  يف ظ  إ ايفلفااملن كماام  شاامو ث واتماام هذ،ااوالم الفمو،ااة 

 على التطوظ هال ممم هاللبممه
اللداااات الوااسااااة إىل أ ب اللغاااااوال اللاااارب ال،ااااواذى ه اااااوها يف أنااااواا ا شااااات،م   ه7

هساا لة ااولااة لتول ااو يلااض ايفلفاامل ذاات يلااضن هالر ااوا عاام إىل أصاال هاثااو حيااوظ 
ااااااوثن مبل مهااااام املشاااااك  ايفصااااا لن ذثلمااااام ااااااوثن مبل مهااااام الوااااااون هأ  ذمظلااااامن ه 

حماامه ل  يف  فك اا  الكلمااة هثلماام إىل أ راوماام الدااو  ة هاان فكاارة تاعااة هنظاارة 
عم ،ااة ريتلااة  ااو  علااى  فكااري لغااو  عم اا ن كماام ااا هت علااى ذاام يف اللغااة اللري ااة 

فات صا غمم هذلمن مام ذت استلواظ عظ   لتلل ل الكلمة هإا اما ذلمن مام هإ  االتل
 إىل أصل هاثوه

انتمااااات الوااساااااة إىل أ ب اللغاااااوال اللااااارب ال،اااااواذى اتكياااااوا يف ظااسااااامل  ه،اااااو م   ه8
هم وؤ هنظااار.ل  ذاااات الللاااوو اللساااامن ة امللمصاااارة الااان  لااااما الو لاااة احلواثااااة هنشاااا
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ه بواهااااام ه و لااااام ه غريالااااامن هأظاكاااااوا أيلااااامظ الظااااامهرة  وال اااااة يف الل  اااااة الو ل اااااة 
للمفرظاإ ذت الن  ندو  عوة ذ تشرة يف كتلم ن كمم أظاكوا التا  رياإ اللغوااة 
ذاات الو مااة الدااو  ة هالو مااة الو ل ااةن هبلاا  يف  اللغااة ع ااوه  هاان تااواة فلبملااة 
هذ فللة يف الوتت نفسان هايبوا يل ذفماو  اللغاة هعنتتمام تلفكار هالواتاتن هاأها 

 .  على احلد هالفكرهأ  للل ئة هالواتت ل ريا  لغو.  تو 
اسااخت الوااسااة لصاا ل اللغااوال لللاا  الو لااةن هأتاا  فلساافوا ذلااما  عداااواه   ه9

ألاااامت احلااااوهظ الواتل ااااة هالفكراااااة حلركااااة التاااامااذن ه ااااممإ حماااامه ل  الراذ ااااة إىل 
التلل اااال الااااو يل لل  ااااة اللغااااة هنظاااارل  إىل امللاااا  ذتساااا،ة ذاااات ال ظاااار.إ الو ل ااااة 

 احلواثةه
أي اامم اللري ااة ذاات علماامم هتثثاال هه ئاامإ هجماامذت هذؤسساامإ ظعاات الوااسااة  ه10

إىل ايب ثمألر لغت م مبمألا مم ثا      فدا  عار  هالا احلمألار هاملمألانن هبلا  
يتكام ح الماوظ ها  تمامظ يف هألات املدابللمإ للمخكعامإ الان افرههام عدار 

غاااة ذااام ظاذااات اللغاااة ظااامهرة اصااابنث ةن يف ب امل،داااو ذااات الل –ا نفطاااما امللاااريف 
ا تنااااة ها فداااام ن ههاااان ذاااات هألاااات ايففااااراظ ه تطااااوظ يتطااااوظ احلم اااامإ ه بااااوا 

 اوتملمإه
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 قائمة املصادر واملراجع:

ن 1ا  ،م  يف علو  ال،ارب ن السا وحنن ذرا لاة ه اوت  : سال و امل اوهةن ياريهإن ل  -
  ه 1996ظاا الفكرن 

ظاا امللاااااما ن و  حمماااااون ذدااااارن أ ااااار ال،ااااارب  يف  باااااوا ال ،اااااو اللاااااريبن حمماااااو ه لااااا -
  ه1961

عاام  الكتاا ن  أسااد علاا  اللغااةن ذاامااو ت ن  ر ااة: ظه أمحااو  تااما عماارن ال،اامهرةن -
  ه 1983

  ه 1947ا شت،م ن علو   أذلن ال،مهرةن  -
  ه 1981ايفصواإ اللغواةن إيراه   أن دن ال،مهرةن ذكتلة ايفجنلو ذدراةن  -
المذلااة الل ل ااةن ذبللاااة كل ااة الكي اااةن  أيااو املكاااما ن أصااو  التفكااري ال لاااو ن ظهعلاان -

  ه 1973
الف اااال إيااااراه  ن ذبللااااة ثكوذااااة  وايفألااااواظن أيااااو يكاااار ايفنلااااما ن  ، اااا  حممااااو أياااا -

  ه 1960الكواتن 
ايفألاااواظ يف كااان  اللاااربن أياااو الب ااا  اللغاااو ن ظذشااا ن  ، ااا : ظه عااارة ثسااااتن  -

  ه 1963
  ه 1984.سلن يغواظن ذبللة امللما ن  ايفألواظ يف اللغةن ظهحممو ثسل ب  -
ظاا الكتاااامب  إعطاااامه ال،اااارب  هاللن ااااة ال لواااااةن ذداااابفى صاااامظ  الرافلاااانن يااااريهإن -

  ه 1973اللريبن 
ايفلفاامل اللغواااةن علااو احلم ااو ثسااتن ال،اامهرةن ذلمااو الللااوو هالوااساامإ لمذلااة  -

  ه  1971الوه  اللري ةن 
وحنن  ، ا : ظه ثسال حمماو شار ن ال،امهرةن ا تكا  يف عل  أصو  ال لاون السا  -

  ه 1976جممت اللغة اللري ةن 
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  ه 1973ا شت،م ن أيو يكر يت السبراجن  ،  : حممو صمحل التكرانن يغواظن  -
  ه 1950حممو علو السن  هماه ن ال،مهرةن  :الل م  هالتل لن المثعن  ،   -
  ه 1980ههااة الث،مفة ها عن ن  واظنالكاظ  يف اللغةن ثمك  ذمل  الر.ظ ن يغ -
التبااوا اللغاااو ن ذظااامهره هعللاااان ظهاذ ااام  علااو التاااوابن ال،ااامهرةن ذكتلاااة ااااامجننن  -

  ه 1981
  ه 1969حممو علو السن  هماه ن يريهإن  : ،   احل وا ن المثعن -
  ه 1952ظاا الكت ن   ،  : حممو علن ال طمان ال،مهرةن اادمو ن ايت   ن -
الوااساامإ اللغواااة ع ااو اللاارب إىل تماااة ال،اار  الثملااحن ظهحممااو ثساال ب  .ساالن  -

  ه 1980يريهإن ظاا ذكتلة احل مةن 
  ه 1983ذبلوعمإ  مذلة ظذش ن  ظااسمإ يف اللغةن ظه ذسلوظ يويون -
ظ واااال ا عطااااامهن علااااو ال،ااااامهر الر ااااملن ال،ااااامهرةن  لل اااا : حمماااااوظ حممااااو شااااامكرن  -

  ه 1984
  ه 1984ايفلفملن إيراه   أن دن ال،مهرةن ذكتلة ايفجنلو ذدراةن  ظ لة -
ظ لااااااااة ايفلفاااااااامل ع ااااااااو ايفصااااااااول لن ظه حممااااااااوظ  وف اااااااا  ساااااااالون ال،اااااااامهرةن ذبللااااااااة  -

  ه 1987ايفذمنةن
الرا اااة يف الكلمااامإ ا سااانذ ةن أياااو ثاااميف الاااراه ن  ، ااا  ظه ثسااال ا ماااوالن ظاا  -

  ه1957ذدرن الكتمب اللريبن 
ن ظاا ال،لااااا ن 1ل  صااااا معة ا عااااارابن  ، ااااا : ظه ثسااااات ا  اااااواه ن ظذشااااا نسااااار  -

  ه 1985
الدااامث  يف ف،اااا اللغاااة هسااا ت اللااارب يف كنذمااامن أمحاااو يااات فاااما  اللغاااو ن  ، ااا   -

  ه1977الس و أمحو ص،رن ال،مهرةن 
ذكتلاااااة الرهااااارامن   راااااا  ال،ااااارب ن ايااااات علبااااام ن  ، ااااا : ظه أمحاااااو يولاااااولن ال،ااااامهرةن -

  ه1993
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  ه 1980الفره  اللغواةن أيو هن  اللسكر ن يريهإن ظاا اافم  الواوةن  -
  ه 1987ذكتلة اامجننن  فدو  يف ف،ا اللغةن ظه اذ م  علو التوابن ال،مهرةن -
  ه1987يف التلل ل اللغو ن الل ل أمحو عممارةن ايفاظ ن ذكتلة امل مان الراتممن  -
  ه 1984ال،مهرةن ذكتلة ايفجنلو ذدراةن يف اللمطمإ اللري ةن إيراه   أن دن  -
ظاا ت اااااة ذدااااارن  ف،اااااا اللغاااااااةن ظه علااااان علاااااو الواثاااااو هايفن ف،اااااا اللغاااااةن ال،ااااامهرةن -

 ه1973
  ه1964ف،ا اللغة هالدمو  اللري ةن حممو امللما ن يريهإن ظاا الفكر احلواحن  -
اللمذة للكتامبن  ا  ئة املدراة الكتمبن س لواان  ،   علو السن  هماه ن ال،مهرةن -

  ه1975
  ه1971كن  اللرب ذت ت م. اللغة اللري ةن ثست ظمظمن ال،مهرةن ظاا امللما ن   -
علاان يات إمسمع ال ايفنولسانن حللااة ذداواة يف ياريهإ عاات  –املخدا ن ايات سا وه  -

 ااهه 1318حللة يو   
ن يااريهإن  ، اا : حممااو أمحااو  اامظ املااوىل هبالاارات املرهاار يف علااو  اللغااةن الساا وحنن -

  ه 1986املكتلة اللدراةن
ل   ،   علو السان  هاماه ن ذدارن ذلط  ذ،ما د اللغةن أمحو يت فما  اللغو ن -

  ه 1969ن اللميب احلل ن 2
ظاا املساااااال  لل شاااااار  ن الاااااار. ن1ذ اااااامهو املفسااااااراتن ظهذداااااابفى ذساااااالب ن ل  -

 هااه 1415هالتوهاتن 
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 الَفهم وتأويل حديث الصورة

  عند إخوان الصفاء وخالن الوفاء
 

د. رائدة الدالي
*

 

  ملخص البحث

صورة آدم يف احلديث الشريف)إن اهلل خلق آدم على  صىور( ش ّىت لس مةىخلف خ   ىف      

منطلق أن الضمري هل يعىود على  آدم، أم أ ى  يعىود على  اهلل، هى ا       يف الفتر اإلس مي، من 

اخل ف أثار مشىت   أأسىةلف ريى،رية، وىد ألىد العلمىاا لوا ىات اىا الاعىادات  اعامىاد الاخأيىل،            

أإخوان الصفاا أخ ن الو اا أعل  الىرم  مىن ات ادىادا  اّول عىف إلى ع ، أرادأا اإللا ىف،       

  جاا البحث للتشف عنعا.

البحث: "صورة آدم" أموضوع البحث: إخوان الصىفاا أخى ن الو ىاا" أ(ىخ(ي      موضوع

أهم ف البحث ملب ف ألهدا   يف التشف عن اجلوا ب العدل ف، أاألصىالف الفتريىف يف معاجلىف    

إّتال ف "صورة آدم" يف إطار اإللا ف عل  سؤال: ري ف  عى  إخىوان الصىفاا أخى ن الو ىاا      

 من دأن (شب   أأ جتة  ، أأ (عط ل؟حديث الصورة  يف إطار الانزي  

 أأللل ه ه الغايف لاا البحث يف اجتاهني:

األأل: الوووف عل  معن  الفع  أالاخأيل عند إخوان الصىفاا أخى ن الو ىاا، أالبحىث     

 يف "صورة آدم" مةانبطات من  صوص رسائلع . 

ال،ا ي:  حماألف إخراج إخوان الصفاا أخ ن الو اا مىن دائىرة الالف ىق أالاو  ىق إ       

  دائرة األصالف الفتريف، أذلك  التشف عن معاجلاع  ّةاويا   ع  )صورة آدمش.
 

                                                 
 حماضرة يف جامعة دمشق.  *
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 اّددمف:

قرررإ واررالص لء ررالا  لاررءص لءا ررا  د،رراذ لءاجرراد  م ررن إص درراص   ل    رر  معرر  
ألرض  و  اقررق مدأ إا لءرشرر  ب ورر ال رورابقار   ررار شرء   و  اقرق لءورتالا لل

لءال ر  لنار لء،أمل يف مي لءرندر لك ر،ر  لجل رل  ور، اهل لالرء لءشرر ج ل ور،   
 يف قاع لءطني ل قدس.  

وص د،رررراذ لءاجرررراد ل شررررار وء،رررر  كررررا د،رررراذ ل  ررررا   لد،رررراذ لألنالرررر  مرررر  جاررررة 
ق،قررة لد،رراذ لمرراه مرر  جاررة لءق ررة  لءشررر عة  لد،رراذ لءقالررب لد،رراذ ل عررل  لد،رراذ لك

لد،اٌذ ءق ارة لمار ءقا،ا  م  جاة لءالقوالة  لمدأ إ ا لءرشر نال  لجورد  ل  ،شرر 
لءاجاد يف دثرة  ب  ق،ئر يف لحدة  دتا إص لانواص م  جاة كا دثر،  لمر  جارة كرا 
ء  للحررد   ،ررررار يف دثر رر   ب حرررار يف لحد رر   ل رررني لءىاررار للءرطررراص  ررر  مدأ ل  بررر

لمدأ لء قررء  لمدأ ل طقررق  لمدأ لالررء  لدررلت مدأ   ، الرر  لء ترراض للا رراأ  ءررنء    
    م  لء،و، لور، را  ول رل  لكرد ل لءشرر نجهللاوص   اقرق مدأ وقره  رار  هللا و رد 
إ ررررراذ لءروررررابل  ل طتررررال كررررنل لءررررررل لورررر، راع   دتررررا إنرررر  ورررر،ققء لء ررررا  وقرررره 

 ء. لءقرل لا ل ،عددة لنل لخلل لال

 هدف البحث:

 ادف كنل لءررل ءق شج و  درلوة  قوال،ة وقق،رة لرنل لخلرل لالرء يف وعرار 
لءشررررر عة لال،ررررة  دررررراص قررررد قرررراأ  رررررا إ ررررراذ لءروررررابل  ل ق،ررررر  يف  ،اكرررر  رمررررراهكر 

 لوشارلهتر. 

 أهم ف البحث:

ويت إمه،ررررة لءررررررل مقر،ررررة ألكدل رررر  يف لء شررررج ورررر  ل النرررر  لءعقق،ررررة  للأل رررراءة 
يف معا رة وشر اء،ة إ ر،قة يف  رل  را لءال رري لاورءمء للءالقورالء لكرء هللا ررارة لءال ر رة 

مدأهللا يف حمالءررة لاجا ررة وقرره ورر لهم د،ررج  اررر واررالص لء ررالا  لاررءص لءا ررا  حررد ل 
 لء ارة  يف وعار لء،    ؟ 
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 منعج البحث:

 ع،ترررد كررررنل لءرررررل وقرررره لء،رق،رررل  للء،ال ،رررر   لللوررر، را    ررررا  رضررر،  عر،عررررة 
 لء ص.

 اسا  الةا دف:الدر

ل  اجد إي درلوة   ل ل جند إدىن وشارة و  ماقرج إ رراذ لءرورابل مر  كرنل 
لخلررل لالررء. لألجررل كررنل لء رررض جررا  كررنل لءررررل ل  رراتص مرر  كررن  ل قدمررة  ل ء ررة 

 حمالر لكءم
 لحملار لأللهم لءالار  لللدف م  لءالار  م  كر لءرلوخاص يف لءعقر.

 ل ل كد ل لء ارة.لحملار لءثاينم لجا  لء،أ
لحملار لءثاءلم ول ل  ارة مدأ و د وارالص لء رالا  لارءص لءا را  لكرا وقره وردة 

 مو،اايام
إلًلم ل ورر،ا  لءطر،عررء. ًن،رراًم ل ورر،ا  لء الوررء. ًءثرراًم ل ورر،ا  لءعققررء. رل عرراًم 

 ل و،ا  لالء. اامواًم لو،خءف مدأ.
 لخلامتة لن،ابج لءررل .
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 أأتت: الفع :

دررر إ ررراذ لءروررابل يف لءرورراءة لءثام ررة مرر  لءعقرراأ لء اماورر،ة إنرر  هللاقررد جررا  يف ذ 
 × عرررهل لء ،ررر  ل   ءرررة هللاإص   اقرررق مدأ وقررره  رررار   لمثاءررر هللا  لقاءررر  وررر  لجرررلم 

                ÷ (1( .)2(ليف شررررررررر عة لء رررررررر  حمتررررررررد  ) )
ل الق لءعقتا  يف لأل اه  لء  ار لا،قالال يف لءالرلع هللا ار مقرلص  ،اح،رد    لل رج 

م،تورر اص وء ،راذ ل  رر ه  لءرراري ارا  ق،ررق  ر  مرر  لء رالاا  لمقررلص وء رر  ل رعرا   
جيرررراذ لءشررررر عة   ،قالرررراص يف لءرررررللايا و رررر   لل عرررراين لءرررر  لوررررابطاا رجرررراه مقرررررلص إ

مررر  مع  ل ررر  ل  ررق  إنررر  دررراص  اررن  قوررران  ألص لء رر إاررنلكا م ررر   رللكررا درررل مررر  إ
خياعررر  درررل قررراأ ارررا  الاتررراص  ررر  حوررر  مرررا كرررر وق،ررر  مررر  ح،رررل كرررر  لحوررر  مرررا 
 ، رررارلن  يف نالاورررار  ل دردررر  وقرررالر  لءرررنء  لا،قالررر  لءررررللايا لدثررررا ل رررنلك   
 للهله لارر،ء ار    ررد  لجرردللر   ،شررر  حررح   وررخال إح رراأ لءشررر عة  ل  رر،لل د،رراذ
   ،الورر،كر ءرر  مررءف مررا كررا  رر   ليف إ ررل إمررركر قررد حاءررال لءشررر عة مرر  ح،ررل ل 

                                                 
. لكء  ،تاماام هللالكا لءرني  رردإ لخلقرق ب  ع،رد  لكرا إكراص وق،ر  27( وارةم لءرلأ  ل  ةم (1

لء  ل ثل لألوقه يف لءوتالا للألرض لكا لءع    لك ،رهللا. لو  لاماأ وقء    إا عاء   
ء رررل شرررء  وقررره  ررر، مثررراه ارررء مررر   ررر، هللا. لءشرررر ج دررررأ   لجاررر م هللاوررررراص لءررررار  

لءرضررء   ررج لءرء ررة ألمرر، ل رر م ني وقررء  رر  إا عاءرر   مرري لءشررر  لءق رراي  حق،ررق وقررء 
  ص 145.   لخلطررررررةم 2007  ل و،شرررررار ة لءثقا ،رررررة لا رلن،رررررة  دمشرررررق  1إن رررررارايص   

  رق رر  لءعقرراه  ،رد ررد . لجررا  إ  رراًم   لكررق ل رررني  إحررق لإ ررني نررا  ررر  لءع،رراص   209
 ، اص مشرااً  ل   قي وق،ر  لأللكراأ  ،قرد ر  ، راص نرثًء  اقرق لخلقرق وقره   ر، متث،رل لل 
مشارة مش،  لل معانة معني   ،ر اقق  أبمرر   لإذور  ءطاو،ر    أجراذ ل   ردل ي  للنقراد 

 .208-207ل    اهعهللا. ل  در ذل    لخلطرة ذلهتا  ص 
    ررررر،ال ارررر، لءررررد   لء ردقررررء    ررررد ر  عرررر   2  أ1لاررررءص لءا ررررا   ألاررررالص لء ررررالا   (2)

. 1928حورررني  مقالررراة مء رررة أرخي،رررة ءرررر إ،رررد هدرررء وشرررا  م رررر  ل طرعرررة لءعر ،رررة  وررراأ 
 .253لءرواءة لءثام ة م  لءعقاأ لء اماو،ة للءشرو،ة  ص 
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(  ،ررأل ءا لاوواكررا مرر   ققررا  نالاوررار مررا إنرر ه    شررعرلص  لإلءررال إارررار لء رر )
 را مر  ورقطاص  لققرررال ل عراين ل  قترال  ررا وقره مرا  ر ردلص نررا  قراي رايور،ار  ل قرررال 

   (.1إكل لءعقر و د لءعالأهللا)
ذكرر  واررالص لء ررالا  لاررءص لءا ررا   و  إص ل عررل كررا ركرر  لءرر ص  لحرراه  ررني 
لء ص ل اتر  متاورة مر  ل النري م ارا   عردد مور،اايا لءالارر  ذءر  ألص   رار ل عرل 
يف لءرر ال  قررد   رراص حقرراً  لقررد   رراص وعررًء  لم اررا ولته لألارررار   ررا  وقرره لء، ررار 

ااعئ  لم اا  لء،ءور  يف ل عراين وتردلً لءر،  لخلاعئ  لكنل  دلر    دي و  لو،قاد 
جاًء  ألعتاع و،او،ة  إل  قر،راً ألكل لءعقر   للألمر ل ارر كرا إص  لءقالرب  ل،ترل 
ورررردة معرررراين  ل وقرررره لءعقررررل إص ل تررررل ل عررررل ل رررررلد  هللا ، ر ررررء ءرررر   وذل  عرررر  ءالىررررة 

عراين لءر  ح،تقارا حم،تقة ءقتعاين  إل ح رر وق،ارا ح تراً  دلص إص  ررني  عققر  درل ل 
 ق  لءقالىرة  ءعقر   الارر لء ررض لألق ره  لءرني كرا لء رالذ  ل رقرا لء ا رة لءق را  
لء  كء لكق  للوقرر  إص  ررض للضرعء لء رالم،  لال،رة   ع،رد لء رار جردلً يف إح راأ 
لء رررررررالم،   ل  ، رررررررار ءررررررر  يف إله لكقرررررررة  لء ررررررر   عرررررررد لء ىرررررررر لءشرررررررايف  للءرررررررررل 

 (.2لءشد دهللا)
لءروررابل ماقالرراً  رررلاً مرر  وقتررا  لءررد   لءررن     ىرررلص يف إح رراأ لختررن إ ررراذ 

لءشررر عة ل ق،وررا ا  رررإ ار لإ اررامار  ألص كررنل لء ىررر  رر دي و  إص هللا  ع،قرردلل يف دثررر، 
مرررررر  إح رررررراأ لء رررررراماس إص لءعررررررده للء ررررررالذ للكررررررق يف اء رررررر  ... لألص إح ررررررامار 

رررراا إح امررر   ءررر،  (  يف حرررني إص هللانىرررر للضرررعء إح ررراأ لء ررراماس يف ماج3ج ب،رررةهللا)
  ىر ج برء  ر رد  رء   عرهل دلص  عرهل  لل واجرل دلص مجرل   رل نىرر  دقرء  ر رد 

(  ررراء ىر لء قرررء  شرررتل لءشررررلبي 4لء رررء  ءق رررل لمرررا  ررر له وء،ررر  لألمرررر يف ل  ققررر هللا)
                                                 

 .160  ص 26   لكء لءرواءة ر17ل  در ذل    لءرواءةم  (1)
 . 138  ص 46  لكء لءرواءة 5    لءرواءةم ( ل  در ذل2)
 .139  ص 46  لكء لءرواءة 5( ل  در ذل    لءرواءة (3
 .140  ص 46  لكء لءرواءة 5( لءرواءة (4
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لءوتال ة ألصت لءرد   للحرد  لوص لا،قالر  ور   إح راأ لءشررلبي هللا للءرن   إن ررلل نور  
(  لوء،رررررا   رررر ص لأل رررررل يف لءالارررررر 1 رررررني لءرررررد   للءشررررر عةهللا)لءشرررررلبي    عر رررررال لءالررررر  

لء رر،ال كررا لء،ت،،رر   ررني لء ىررر ل  بررء  للء ىرر لء قررء لءررني  ال ررل  ررني لءعقررء  ل ررني 
لألنر،ا   لوذل داص لءقالب لءىاكر  ده وقه ل عرل لءرراع    ر صت ق رد ة ل خرل كرا ذءر  

معرل  لل عراين كرء هللالأل راه   ل عل  لذء  ألص هللالخلرل وارا كرا ءالرب لضري ء،رده وقره
 (.   2لكء للو،قاد لءني إله ما  ، ار يف لء ال   للألءالاظ ك،ا  لاهللا)

وقررره مرررا  قررردأ لحوررر  قاوررردة لء، ررراور يف لءاجررراد و رررد وارررالص لء رررالا  لارررءص 
(. 3لءا ا   ر صت هللالء الراس للألءالراظ داألجوراأ  لل عراين دراألرلل   للكررلف داأل ردلصهللا)

 رررال لألجورراأ لءىرراكرة إ  رراً دلءررة وقرره ل عرراين لءراع ررة  لوقرره جرراكر ل ررنل للو،رررار  
(  للءشررررر عة ختررررل 4ذءرررر  لءشررررء   ألص هللالءشررررء  كررررا ل عررررل لءررررني  عقررررر لخيررررل و رررر هللا)

وألءالرراظ لءىرراكرة ورر  لءاجرراد  لاعان،اررا لءراع ررة نالاررر حق،قررة لءاجرراد  ألصمهللا لك تررة 
 ،قالرررني. لذءررر  إنررر  إقررراأ  ررررلبهل  ل اجرررادة  عرررد لء ررر  يف شرررر ع،    اجرررد وقررره مع ،رررني

شرررر ع،   لإح ررراأ دوا ررر  وررراكرة م شرررا ة  لجعرررل حررر  ورررالكر إللمركرررا إمرررارلً اال،رررة  
وع رررة  موررر،ارة  ءط،الرررة  ل ملوررراا ول ل طاررررلص مررر  لءع،ررراذ للءرررنناذ  دترررا قررراه وررر  

×لجرررررررلم                               

      ÷ (5  اءىاكر للءراع   شتل لءاجاد أبور  لءعا   للانواص  للء ،اذ  .)

                                                 
 . 25  ص42  لكء لءرواءة 1( لءرواءة  (1
 .132  ص 31  لكء لءرواءة 17( لءرواءةم (2

 .132  ص 31  لكء لءرواءةم17لءرواءة  (3)
 .  391-386-385  ص41 لكء لءرواءة10  ر3بل  ج(  لءروا(4

.هللاكررا لءرني إنرر ه وق،ر  لء ،رراذ م ر  مايا حم ترراا كر  إأ لء ،رراذ 7مه وتررلص  ل  رةم (5)
لإار م،شا اا  أما لءن   يف ققا ر ه ا  ،،رعاص مرا  شرا   م ر  ل ، را  لءال، رة لل ، را  ول قر  

ل مر  و رد ر  را لمرا  ررندر ول ءراص مم را  ر  درلمرا  عقرر ول قر  ول   للءرلورخاص يف لءعقرر  قا 
 لألءراذهللا. إلءا



 د. رائدة الدالي

63 

 

مرر  ماجررادلا ءرر  ورراكر لوعرر   لءىررالكر لألمررار قشررارلً  للء ،رراذ  هللا اءعررا  اررا لا رر 
لوىامرراً  لءرالع اررا ءرر  لمرر   لإص لء رراماس كررا إحررد لألشرر،ا  ل اجررادة يف كررنل لءعررا  
م ررررن درررراص لء رررراس  لءرررر  إح رررراأ لحرررردلد ورررراكرة  ، ررررة   عقتاررررا إكررررل لءشررررر عة لوقتررررا  

اررا ول لخلررالص إح امارا مرر  لخلرراص للءعرراأ  لألح امرر  لحردلد  إورررلر ل ررالع  ل  عر 
 (  لءن   قرؤلل د،اذ لءاجاد لماي   واكرلً لوع اً.1م ار للءرلوخاص وءعقر.هللا)

 اادف من الفع :

لءالارررر و رررد وارررالص لء رررالا  لارررءص لءا رررا  كرررا لء ا رررة مررر  لا رررء   ألص هللالء،رق،رررا 
 ،عقق ا ، لء ا قني للحمل ا ني و  لكق،قرة    راص ل رد مر  هللا رند،كر لايا لء ،ر  

ل،ررة  لمررا يف إ ررد ار مرر  إارررار إنر،ررابار  مرر  إكررل لء،ررارلة  إل مرر  إكررل لاجن،ررل  إل لا
مرر  إكررل لءقرررمص  لمررا قررد نوررا  مرر  إمررر معررادكر  شرراكدة وقرر،ار اررا قررد جررردل   مرر  
ص  للأل ر اأ  للء ر،لص للء الدر    معاين كن  ل وابل  لوص داص ك ل  م  ورردة لألًل

وررار  ل ررار ك،ررادقار   لإح رراأ ورر  ار  إمثقررة إ  رراً لمرا شررادقاا   رر ص يف د،رر  نالم،
ءررررنء  لوشررررارلا وء،اررررا  مثررررل مررررا يف لءشرررررلبي للألدايص لء را ررررة  ء رررر  ل،رررراج إص   رررراص 

(  لوقره لء رع،د ل عرريف  ر ص لانوراص م،ر   راص مر  جارة 2ل ندرلص لرر ورار ني  راهللا)
 اانوررراص جورررد    لمررر  جارررة نالوررر   ارررا حرررءت و  ومرررا يف ورررعادة  لومرررا يف شرررقا   

متاع م  جود جوتاين يف إحو  لء ار  لم  نال  رلحان،ة مر  إ  رل لء الراس هللا 
لء ل للحد م  ج إ    ا ة وء،اا   ،اء  ل ا ة وء،اا  ر قء   أوقه ر ررة   الرا لانوراص 
جبورد  لإشررف ر ررة  رق ارا  ردنر  كررء ورر ر ل قر   للءعر   للءورقطاص  للءقارر للء قرررة  

ا إوقرره ر رررة   الررا لانورراص مرر  جاررة نالورر   لإشرررف درجررة  رق اررا وءقرراة لء  ررر،ة  إمرر
 ر  لانواص وقه وابر إ  را  ج ور   ل    الا  جاكركا   اء قراه لءاحء لءني     عقا

                                                 
 . 328  ص 9  ر1(  لءروابل  ج(1
. وررر  وقرررء  رررر  إا عاءررر  درررررأ   11-10  ص43  لكرررء لءرورررراءة2  ر4( لءرورررابل  ج(2

لجار  قراه يف  اح،رد  م هللامررا لحرد  مر  د،الر   لل حق،ق،رر  إ راذ مر  مثقر   لل واي  وررل 
 . 322  ص 228  إشار وء،  ل امه هللا.  ج لءرء ة  لخلطرةم م  شرا   لل  تد  م
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(. إمررررررا وقرررررره لء ررررررع،د 1  قرررررررار اررررررا  رررررردرة مرررررر  ل عررررررارف لكق،ق،ررررررة وءقرررررراة لء اعقررررررةهللا)
ة رمررراهلً ح،ررراج و  ول رررل  للنطاءررراجء   ررررال ل اجرررادلا أبورررركا ل ورررتان،ة للءرلحان،ررر

للءالارررر كرررا حقرررق  رررارة لءاجررراد يف لءررر ال   د،ترررا ختررررج لءررر ال  مررر  لءقررراة و  لءالعرررل 
ل  ررررال وا رررراً وقق،رررراً   رررراكء لءعررررا  ل اجرررراد  لهللا ررررارة لانورررراص إدررررل ح ررررة   وقرررره 
اققرر   لأل ررا إقر ررا وءرر،ار  لدلبقاررا إلضررال ل رلك، اررا إ ررال ...لكء لءشرراكد وقرره دررل 

  اء،أل ل لو ااأ ل عاين ء،  ء ل شارد لللرد.  2جاحدهللا

 الراسخون يف العل :

حرردد واررالص لء ررالا  لاررءص  ؟ءإلجا ررة ورر  لءورر لهم مرر  كررر لءرلوررخاص يف لءعقررر
لءا ا  معل لءرواخ يف لءعقر  ذكرال و  إص هللالءرواخ يف لءعقر كء  الة     لقج وقره 

لءعقرررررر  ل ارررررارة للكرررررن  يف  معر رررررة ذءررررر  لءعقرررررر أب ررررراء  ل رلوررررر   ل قا رررررل لءروررررراخ يف
لء  اواا  لوقر لءد   كا م  لءعقاأ لءر  ل   ر رء  ردارا   ر ذل دراص لء راس   قورتاص 
يف وقر ما إل   اوة مرا و  عرقراا مر  لءعراأ للخلراص لمرا  ، اترا  لمر  ب لءرلورخاص 
يف ذءررر  لءعقرررر  إل يف  قررر  لء ررر اوة  ررر ص هللا لءرررني   رررقال ءقعررراأ للخلررراص لمرررا  ، اترررا 

اً مرررر  لءعقرررراأ لل عررررارف لل دلذ كررررا وقررررر لءررررد     لمدل رررر   لمررررا  ،عقررررق  رررر  مرررر  مج،عرررر
(  لوذل درراص وقررر لءررد     قوررر وءقوررتة لأللء،ررة و  ورراكر جقررءت  لوعرر  3لألوترراههللا)

االءت  لما  ، اتا   عقه كن  لءقوتة    قورر عرقراا لء راس لمرا   رقال لرا مر  لءعقرر 
 لكء دا يتم

                                                 
. يف لو،ررار إحراله لانوراص أبحراله 84-83  ص 46  لكء لءرواءة 5  ر4لءروابل  ج (1)

مررر  ل ورررتان،اا  12ل اجرررادلا   ل ل شرررا ة  رررني لءعرررا  جبتق،ررر  للانوررراص لنىررررم لءروررراءة 
إدترررل  رررارة لل جبتق،ررر  إشرررد  شرررر،ااً مررر  .   جيرررد لك ترررا  إ    ،رررة لل 4لءطر،ع،رراا. ص

 لانواصهللا.
 .79  ص43( لءرواءةم لءثان،ة  لكء لءرواءةم(2
 .46  ص 42  لكء لءرواءة 1( لءرواءةم (3
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هللا  رررقال لرررا مررر  لءعقرررر مرررا دررراص وررراكرلً جق،ررراً  العامةةةألهةةةبوةبقةةةألووم الطبقةةةألوا  ى
م شرررا اً مثرررلم لء رررءة للء ررراأ للء دررراة للء ررردقاا للءقررررل ة للء،ورررر،ال للء،اق،رررل لوقرررر 
لءعررررادلا  لمثررررل وقرررر لألارررررار للءررررللايا للءق ررررص لمرررا شررررادقاا  عق،تررراً  ل وررررق،تاً  

 لوملاانً.
وقراأ لءرد    رر كرا لء،القر   م إل بنيوالعامألو اخلاصةأل املتوسطونم الطبقألوالثانيأل

يف إح اماررررا  للءررررررل ورررر  لءورررر،ة لءعادءررررة للء ىررررر يف معرررراين لألءالرررراظ مثررررلم لء،الورررر، 
للء،   رررل  للء،أل رررل  للء ىرررر يف لحمل تررراا لل ،شرررا اا  لعقررر  لك رررة للءلكررراص  لإلت 

  رضه م  لءد    قق،دلً وذل داص مل    للج،ااد لدقة لء ىر.
م   ررقال لررر صوالبةةالنونواوامة ةةألوالواسةةاونواوالع ةةو اخلةةوا الطبقةةألوالثالثةةأل

مررر  وقررراأ لءرررد   ل ق،رررق  رررر لء ىرررر يف إوررررلر لءرررد    ل رررالع  لألمرررار لخلال،رررة لإوررررلركا 
ل   انة لء  ل ملواا ول ل طارلص م  إدانس لءشراالا  لإرجراس لء رل للءرراي   لكرء 

لءقط،الررة ل ررأااذة معان،اررا لءررررل ورر  مرلمررء إ ررراذ لء ررالم،  يف رمرراهكر لوشررارلهتر 
و  ل ءب ة  لما ول قاا  لمرا حق،قرة معان،ارا ل اجرادة يف لء،رارلة  للاجن،رل  ل لء  رار  
للءالرقررررراص  ل ررررررج لألنر،رررررا  )ع(  مررررر  لألاررررررار مررررر  مثرررررلم  رررررد  دررررراص لءعرررررا  لاقرررررق 
لءوتالا للألرض يف و،ة إايأ  ب لو،ا  وقه لءعرر،  لاقرق مدأ لألله لءرولا لإارن 

،ثا  وق،  لوقه ذر ،   لو،اذ ل ءب ة ءر ا  لور ادكر  دأ )ع( لو ر،اص ل قر،  ل 
 (.1للو، رار  و  لءو اد  لما ش رة لخلقد لل ق  لءني ل  رقههللا)

حوررر  مرررا  قررردأ  ررر ص  ارررر لءررر ص لءرررد س و رررد إ رررراذ لءرورررابل  وررر،ق أ لءعقرررر  
  رراص هللاو ارراأ ل عرراين دتررا  للاملرراص  لءرر،  ول ررل لألارررار لال،ررة شررروة ء ررل للرد   ررء

و ررد لكشررا ة  للءعررالأ  للء وررا   للء ررر،اص  حورر  لء رراا  لحررءلة ل  طررق  ل ررالا  
لء ءأ   ق،  دل م  حور   را    ل رالا دءمر   ق، راً يف وونرة ل عرل  لوقامرة لءردء،ل 

                                                 
 . 47  ص 42  لكء لءرواءة 1( رلجيم لءرواءةم(1
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(  ذءررر  ألص و اررراأ ل عررراين ءررر  مرل ررر  1للك رررة  لوهلءرررة لءشرررراة وررر  لءررر ال  لءوررراك،ةهللا)
ا  لدقتررا دانرر  نالرر  لءعررا  إ رراله لإنقرره  دانرر  م،ا،ئررة ءقررراه لءعقررر للالرراأ لدرجررا

لالررء هللاهللا األنر،ررا  )ع( دررانال   اوررراص ل ءب ررة   الاوررار ل ررالا  جاكركررا  لمرر  جاررة 
إار    اورراص لء راس   قرب إجورامار  لدرءأ ل ءب رة وارا كرا وشرارلا لوملرا   لدرءأ 

 ارررء مشرررودة ءق ت،ررري  للألنر،رررا  )ع( إارررنلل وررر  لء ررراس وررررارلا لإءالررراظ  إمرررا ل عررراصن 
ل ءب ررة وملررا  لوشررارلا  لوررللل ورر   قرر  ل عرراين ءق رراس وءقورراص لءررني كررا و ررا مرر  
ل وررد ء ررل إمررة  ق ،اررا لوألءالرراظ ل عرل ررة  ، اررا  للورر،عتل لألنر،ررا  يف اطررا ر لء رراس 

( ل وررر   الررالا 2إءالاورراً مشررودة ل عرراين ء ،تررا  الاررر دررل ونورراص اررا ل،تررل وققرر هللا)
لءعقرراه لقرري للارر،ءف  ررني لءعقتررا  حورر  مرررل رار يف لءعقررر للا، ا ررار  ،رر   لوص  

  ل ررررررندر إ ررررررراذ لءروررررررابل ورررررر  لءعقررررررة يف درررررراص درررررراص هللالارررررر،ءف لءعقتررررررا  ر،ررررررةهللا
 للا،ءف ر،ة  لكن  لءعقة م،عققة وء ا ة م  كنل للا،ءف لكء دا يتم

م  إجرل لألءالراظ ل شرودة ل عراين لل ولد رة م كء إص لا،ءف لءقرل   الع ألوا  ى
 لل ،را  ة لل ،العئة لل ش،قة.

م كء إص لا،ءف ل الور   ل قربني يف معاين إءالراظ لء،   رل مر  جارة الع ألوالثانيأل
لح،ترراه لألءالرراظ ء،قرر  ل عرراين  لمرر  جاررة مرررل رار يف ل عررارف ل ررالا  نالاوررار لذدررا  

 إ اامار.
لا،ءف لءعقتا  للءالقاا  يف  قر  لءرد   للألح راأ للكردلد م كء إص الع ألوالثالثأل

إارررررنلكا مرررر  إقال رررررل  وررررراكر إءالرررراظ لء،   ررررل  لم ارررررا معرررراصن  لءررررن   إاررررنلل ل عررررراين مرررر 
ل الوررررر    لم اررررا ق،اورررراا للج،اررررادلا  لم اررررا إارررررار لرللايا إاررررنلكا مرررر  عر ررررق 

                                                 
 .129  ص 31  لكء لءرواءة 17( لءرواءة (1
 .176-175  ص 46  لكء لءرواءةم 5( لءرواءةم(2
 لألوراذ ل اجرة ء اص لا،ءف لءعقتا  ر،ة  رلجري لءروراءة لألل  يف ل رل  للءردايانا  يف 

 لما  ق،اا. 24ص 
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  لءورررررتي  للج،اررررراد درررررل للحرررررد مررررر ار حوررررر  قررررراة نالوررررر  ل رررررالا  جررررراكر  للج،اررررراد
 (.1لحث هللا)

لحوررر  كرررن  لءطرقررراا لءرررثء  ل رررندارة لمرررا  ،الررررع و ارررا   ررر ص لء ىرررر يف إوررررلر 
لءد   لم اا ول ل  ارة مدأ خي،ص وءطرقة لءثاءثة  لكء عرقرة لخلرالص لءر  لج،اردا 
ءرقررا  كررن  ل ر رررة يف دا ررة لءعقرراأ  لوق،رر    ررر  واررالص لء ررالا   رر  كررا مرر  لءعامررة إص 

ررررة ولج،اررراد لعقررر  لءعقرررر هللا ررر ص لوررر،ا  ءررر  إص   ررراص يف إوقررره   ،قرررل و  كرررن  ل ر 
ل رل   لإوقه لءدرجاا  ء  رَض ء الو  وءدلص  للج،اد يف لءطق     ص لءن   كرر 
 اقررر  قرررد درررانال لء،وررر  كرررن  مررررل رار  ب لج،اررردلل يف لءطقررر  ل ق ارررر   دترررا لورررد 

 (.  2) ÷لءن   جاكدلل  ، ا ء اد  ار ورق ا× قاهم 
لءرلورررخني يف لءعقرررر كرررء لءطرقرررة لءررر   وررر،رق إكقارررا لخلررراض يف إوررررلر  وص عرقرررة

لءررد    لكررر لخلررالص مرر  لخلا ررة  لكررر مرر   رورر  لملررا ر  عقتاررر  للقالررال وقرره معرراين 
لألارار لال،ة لحقابقاا   ار ل  كرر إارص لخلرالص لءرن   ل رعرال للضرعء لء راماس يف 

لءعقرر لالرء لءرن   لقالرال وقره لأل راه  لألللمر للء الكء  لواا خي،ص  رن  ل اترة إكرل
لوقه لءالرلع لكر هللاإكل  ،ر  لء رراة كرر إ رراذ لك ترة لكق،ق،رة  لءقط،الرة  لءطراكرة  
ل طارررة  لكرررر ل طاررررلص مرر  إدانس ل اكق،رررة  للك ترررة لماه ررة ل اجرررادة ولورررر  دلص 

ءرندرهللا لقرد (  ليف م اص مارر  قراه إ رراذ لءرورابلم لكرر هللاإكرل ل3ل عل للكق،قةهللا)
  رراص إكررل لءررندر وقررًء. ذءرر  إص هللا   ورر  لجررل  جعررل لءعقررل مقدمررة إمرراأ لءرورراءة 
للءرراحء  لجعررل لءرراحء للءرورراءة  مقدمررة إمرراأ لءرعررل للءق،امررة  لجعررل لءرعررل للءق،امررة 
مقدمرررة ءق ا رررة    ررررا قررراءال وص يف ماجررررراا لءعقرررل دالا ررررة ءإلنوررراص  ورررر  لءا رررااي لءرررر  

                                                 
 .  26  ص 42  لكء لءرواءةم1( لءرواءةم(1
 .48  ص 42  لكء لءرواءة 1( لءرواءةم (2
  2ج 1)ل  ورررا ة ءقر ررر،ر لمر طرررء(  ج ( لارررالص لء رررالا  لارررءص لءا رررا   لءروررراءة ل امعرررة3)

  . 274-273  ص 2. ج1949حق،ق مج،ل  ق،را  دمشق  لمتي لءعقتء لءعرا  
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ءو ة لألنر،ا  م  لألمرر للء ارء  للألح راأ للكردلد   رر  أبي جا ا يف لءرواءة وقه إ
وقل داص مل   إص  عقر  إص لانواص  رعل  عد ل اا  ل ققه ر ر   للاورر   لجياه ر   
ءررا   خيرررل يف لءروررراءة  إل أبي وقرررل دررراص مل رر  إص  عقرررر حرررد ل مدأ  لق رررة و قررر،   

ورررري ل وررني م رررة يف وررردة  لاطرراذ ل ءب رررة  لمرررا كررا مرررندار يف لءقررررمص يف  ررا مررر 
(.  ان  ل عرارف لال،رة لوص ل رق، ا وخلرل  ء ر  هللالءردء،ل للءللكرني لء رادقة  1وارهللا)

ووثررررة ءقعقرررراه و  لاقررررررلر  ررررا  للءقرررررراه لررررا... للءلكرررراص لء ررررررلري للك ررررة لءقاععرررررة 
جرراد (.ل ررنل ل عررل  رر ص لءشررر عة م،قدمررة وءا 2  ررطرلص لءعقرراه و  لاقرررلر  ررا مقررررةهللا)

 وقه لءعقل.
وص لءشرع ملد لءعقل  للءعقل  قاد لء ال  يف مرل راا  ا لء تراه  ل رنل للو،ررار  

 رر ص ءررد      ررارة  ورراكرة  ،تثررلهللا وألشررخاص ل  ،ررة وألمررر للء اررء و  لءعررا   مرر  
( جراؤلل  ء،ق،ترال يف لءعرا   رارة د  ،رة   ، رار يف ءدص مدأ)ع( و  وادوار حمتد)

(    ترا إص لانوراص  ،خقرق مر  نطالرة يف 3قني لا  وذل ومقاكرا للو،للكراهللا)نالاس لءقا 
إعالر  ،قالة  لدل عار كا  رارة لرا ا رابص    رد وترا قرقارا  للء ا رة لءق را  كرء  

                                                 
. معر ررة لء،اح،ررد  رررإي ل رر   ،ت،ررة  اق،ال،ررة  لكررء 157  ص 46  لكررء لءرورراءة 5لءرورراءةم  (1)

م ،ورة ل  جت  وءعقل دتا هوت  ل ع، ءرة ألص كرن  مقاءرة   راكء مقاءرة لءللمهرة  ح،رل 
هوترر  إص يف قرراة لءعقررل دالا ررة ورر   عررل لءروررل  للكررق   خيررل إنرر  مررا درراص  عررن ر حررح 

ص لءعقررل ح ررة  اررا وعرر   للءروررل ح ررة ورراكرة  لقررد ق،ررل ءرررعهل  رررهقار وقرراًل  لوص دررا
لءعرررار ني اررررا ور رررر   ؟ قرررراهم و    ق،رررل  ررررأ   لءعقررررل؟  قرررراهم لءعقرررل ورررراج   ررررده وقرررره 

. هللا ا داص ورران  ل ور،ل وء،   لل وقراه  شررف وق،ر   لل 512واج هللا. ل    ،ت،ة  ص
ل ءرر عقر  ررا مرررلد لءر ا ،ررة م رراهللا ل رر  ء ررا عاقررة و  لورر،تاع دءمرر      رر   ررد مرر   عررل لءرورر

  ص 8  ج1991 ،ت،رررة  در   عرررارض لءعقرررل للء قرررل  حق،رررق لءررردد،ار حمترررد رشررراد ورررا   
513. 

 .375  ص 46  لكء لءرواءة  5( لنىرم لءرواءةم2)
 . 359  ص 2( لءرواءة ل امعة  ج(3
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دتررراه لء ررراع لانوررراين  درررنء   ررر ص لألنر،رررا  قرررد جررراؤلل يف إهمررراص  ،قالرررة  لء رررل نررر  
لء رارة لءد  ،رة   هللا ىراكر شررلبي لألنر،ررا  شرر عة لم اراج  ل را ،ار للحردة  لكرء حق،ررق 
(  لدتراه ل  رني إص خيررج مر  لءقراة 1)ع( ا  ءة ل  ني لءني  ،ر  رار   يف رحرر إمتر  )

و  لءالعل  لدتا إص لءقالب لءىاكر  ده وقه ل عل لءرراع   درنء  وراكر لءشرر عة  رده 
تاين لحملورراس وقرره وع اررا  للءعقررل  رجاررا مرر  حررد لءقرراة و  حررد لءالعررل   رر ص ل ورر

 ده وقه لءرلحاين ل عقاههللا  األمار ل ورتان،ة لحملواورة دقارا مثرالا لدللا وقره 
( لوءعقر  وقره لءر ال  يف درجراا لء تراه ء،خررج لألءاك،رة 2لألمار لءرلحان،ة لءعقق،ةهللا)

 ل و،رط ة يف جاكركا و  لءالعل   عد إص دان  وءقاة.

 ف اإلس م ف:ألوه الاخأيل حلديث الصورة يف الشريع

ء،و  لش اء،ة  رارة مدأ نرا لور،أ را  ر  لءعق،ردة لاورءم،ة  لوارا كرء ماضراع 
   ققرد جرا  (4)(  لمور،ر،ة3اءف للار،ءف إ  راً و رد إكرل لء ،راذ مر   ااد رة)

                                                 
 . 366-359  ص2( لءرواءة ل امعة  ج(1
 . 91  ص 2( لءرواءة ل امعة  ج2)
( يف لء،ااد ة لا،قالال وقره لحرد  لوررعني  رقرة يف  ارر لءر ص ل قردس.. لإشراركا لءع ان،رة   3)

لءع،وا ة  ل قار ة للء،اذوان،ة  للءوامرةهللا. هللالق،ل إص   ،امني لء االندي إوقر لءطابالرة ل قار رة 
م لءرررة  لإنررر   عرررا  ل  ا رررج أبل ررراف للء،اذوان،رررة إص ل ايا ل ،شرررا اا يف لء،رررارلة دقارررا 

لءرشررررر  لل  شررررر  شررررء  م اررررا  لإص ل رررررلد  ررررن  لء قترررراا لءررررالردة يف لء،ررررارلة ذءرررر  ل قرررر  
لءعى،رهللا. رلجيم لءشارو،اين  ل قل للء رل  م ر  م ،رة لمطرعرة م رطاله لءرراا لإللد   

 .220-210  م  ص 1967  واأ 1ج
ط،طررر    ررر ص كرررنل ل عرررل  ررر دي و  لحملرررهل  ءقاءررر  ( هللاءالرررب لء رررارة وذل ده وقررره شررر ل لخت 4)

هللاء  رر ي لانورراص وقرره  ررار  ا دتثاء رراهللا ل ررنل لءالاررر   ررن   ءقتعررل  لمرر  إص لء،   رر  لكررق 
  ررراص يف نالرررء ل ورررت،ة لل رررراا لءاحدلن،رررة. ذءررر  إص هللالء رررارة اعرررل لءشررر ل إل لل،ئرررة يف 

ني  را جتراكر لءشرء  ل رار مرا كرا  لءقواص لءعللين  عس لء الة  للء ارة  ررلد  را ل عرل لءر
لكا حق،ق،  م  ح،ل كا ذء  ل اجاد لءني ذء  ل عل يف لانواص كا لءني   اص و   
لادرلة لانورراين  لمرر  إجررل كررنل لادرلة لءعققررء ق،ررل  ،رر م وقرره  ررارة   اققرر ... لوص  
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يف لء،ررارلة  هللاقرراه لءرررذ لاءرر  نعتررل لانورراص وقرره  ررار  ا دشرررا ا   خقررق   لانورراص 
(  ل جرا  يف لاجن،ررل هللالءررني كرا  ررارة    رر، 1اققرر هللا)وقره  ررار    وقره  ررارة   
(  لاررل لء ررارة     َرررد يف لءقرررمص  لواررا لَرد يف لخلررل  ورر  2ل  ىررار   ررر دررل اق،قررةهللا)

( ليف رلل رة إارر م هللاوص   اقرق 3رواه   إن  قاهم )وص   اقق مدأ وقه  رار  ()

                                                                                                                   
ل ل عررل  درراص ل شررر  يف لكق،قررة  ء رر  وقرره ود  لءرررإي  لق،ررل يف لانورراص مرر  إجررل كررن

إوس م  إجل لءعقل لللء ل ، ل     إن  وقه  ارة   لشادق،   ل ألص    عا  جور 
 ، اص وقه شادق، هللا. دلءة لكابر    ماوه ل   م،تاص لءقررع  لألندءورء   قردس حورني 

  .24-23  ص 1مأي  م ،رة لءثقا ة لءد  ،ة   
 . 27 26م1، ا    ( لء ،اذ ل قدس  لءعاد لءقدس  والر لء(1

 . 15م 1لء ،اذ ل قدس  لءعاد ل د د  رواءة  اء  لءرواه و  إكل داءاوء  ل  ة  (2)
هللالا،قررج لء  ررار  يف  ارررر لءرر ص ل قررردس لهللال وقرر  لء  رررار  ل  ،ررني لوررررعني  رقررة  لدررررار  

 ررررررقار  ء رررررةم ل ق ان،رررررة  للء ورررررطار ة  للء،عقا ،رررررةهللا. هللا ررررررح  ل ق ان،رررررة أبص ل ررررراكر  ررررر، 
لألقان،ر  لذء  دا ا اف للء الة  لوقه كرنل  ررحال وء،ثق،رل  لل ور،ال انوراا دقرء ل 
ج بءهللا إما لء وطار ة  قد ذكرر  و  إص    عرا  للحرد ذل إقران،ر  ء رة  لءاجراد  للءعقرر  
للك،اة  لكن  لألقان،ر ء،و  هلبدة وقه لءنلاهللا. إما لء،عقا ،ة  قرد قراءالمهللا لنققرر  لء قترة 

دماً    ار لاء  كا ل و،ال  لكا لءىاكر جبود    ل كرا كراهللا.  كرن  لءالرر  لءثء رة كتاً ل 
لمررا  الرررع و اررا مرر   ررر  إاررر   جت،ترري يف رإ اررا وقرره لءقرراه أبهء،ررة و،ورره ل رر  مرررس  لوص 
لا،قال   قوال،ار يف كن  لءعق،دة  يف مقا ل هللاإر راسهللا لءرني دراص قررل كرن  لءالرر  لءرثء  

ل وررر،ال كرررا  قرررا هللا هللالهورررر مر ررراس إص   للحرررد   رررا  إو  لإص لقررراهمهللا لءقررردس كرررا    ل 
ل ورر،ال دقتررة   لل  ررر   وقرره عر ررق لل رررطالا   لكررا  قرررا  قرررل اقررق لءعرررا   لكررا اررراءق 
لألشررر،ا   لهورررر إص    عرررا  رلحررراً  قاقرررة إدرررل مررر  ورررابر لألرلل  لإ رررا للورررطة  رررني لألذ 

،ال ل ،دإ جاكرل ءط،الاً رلحان،اً ااء اً   ر، مردر  للل      دي وء،  وءاحء. لهور إص ل و
لل ن لج  شء  م  لءطرابي لألر عة  لواا  درع وءطرابي لألر ي و د للحاد و ور ل أااذ 

 .228-222م  مرسهللا.رلجيم لءشارو،اين  ل قل للء رل م  ص
  8  جذلصلأل( حرررد ل لء رررارة كرررا مرررا إارجررر  لءرخررراري يف د،ررراذ للوررر،ئنلص  وذ  رررد  (3

  لءالى م حد  ا لىي ل   جعالرر  حرد  ا وررد لءررهل   ور   ترر  ور  مهراأ  ور  إا 50ص
قراهمهللا اقرق   مدأ وقره  رار   عاءر  ور،اص ذرلوراً   ()كر رة رضء   و    ور  لء ر  
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لء ررارةهللا  ولءرر  إكررل لءعقررر دررلت  (. كررنل لخلررل لكررا  هللاحرد ل1مدأ وقره  ررارة لءررر، هللا)
 حو   ات . 

وله إكررررل لءعقررررر حررررد ل لء ررررارة  وقرررره مورررر،ا  لءالقرررر   للء، رررراف  للء ررررءأ   
للءالقورررالة  ل را  ررر  ل رل  و  حرررد لخلرررءف لل  اهورررة لءال ر رررة  للءعقابد رررة  حرررح  قرررا 
لألمررررر و  ن لورررراا و،اورررر،ة إدا  رررردلركا و   الررررر  ل وررررقتني  لءقررررد ذدررررر لءعقتررررا  يف 

 كاًم ول ل حد ل لء ارة  ،تا ذدر  ل    ارة لجا 
( لء رررت،  عررراد 2م هللاكرررا إص قاءررر  هللاوص   اقرررق مدأ وقررره  رررار  هللا)الوجةةةألوا   

 دأ. للءطر قررة لألل  يف كررنل لء،أل رررل وقرره وررردة لجررا  م ارررام وقرره كرررنل لءاجرر   عر  رررا 

                                                                                                                   
 قتررا اققرر  قرراهم لذكرر   وررقر وقرره إلءئرر  لء الررر مرر  ل ءب ررة جقرراس  اورر،تي مررا ل،انرر  
   ررا ح،،رر  لح،ررة ذر ،رر    قرراهم لءوررءأ وقرر، ر   قرراءالم لءوررءأ وق،رر  لر،ررة    رر لد م 

لخلقررق  رر قص حررح ل صهللا.  ل رر   لر،ررة      ررل مرر   رردال ل  ررة وقرره  ررارة مدأ  قررر  رر ه
و.1985  2 ررارة  مشرر ل لكررد ل ل ،انرر   حق،ررق ل عق،ررق ماورره حمتررد وقررء   رر،لا   

 .46للامش  ص 
 قرراهم هللاوص   ورر  لجررل اقررق مدأ وقرره  ررارة لءررر، هللا.  ()( رل  ل رر  وتررر ورر  لء رر  (1

أ وقرره  ررارة . رلجرري إ  رراًم وق،رردة إكررل لاملرراص يف اقررق مد47ل رجرري ذل رر م للررامش  ص 
  2لءررر،   ،رراد  رر  ورررد    رر  ،رراد لء،رراجيري  ل تق ررة لءعر ،ررة لءوررعاد ة  دلر لءقررال    

.  إعقرررق ءالرررب لء رررارة وقررره لجررر  مارررر  لكرررا يف قاءررر  وق،ررر  لءورررءأهللا رإ ررر  را يف 1989
إحو   ارةهللا .ج   م  حد ل  ر،ال إارج  لءومرني ور  وررد    ر  ورراس رضرء   

 .و47اتأل،وصاملوجعوذو اتا. 
مررر  رجررل   رررذ ل  رر  إل ورررد  يف  ()وص كررنل لخلررل ارررج وقرره وررر  لذءرر  إص لء رر  (2)

م وذل ()لجاررر  ءطترررا  ل قررراهم قررررال   لجاررر   للجررر  مررر  إشرررر  لجاررر .  قررراه لء ررر 
ضررررذ إحرررددر وررررد   ق،،رررق لءاجررر    ررر ص   اقرررق مدأ وقررره  رررار  هللا. ل ررر   رررارة  مشررر ل 

 .48لكد ل ل ،ان   ص 
  103كر  م  ص  1328إ  اًم لءرلهي  إواس لء،قد    م ر  دردو،اص لءعقت،ة   رلجي  

 . 108و  ص 
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( إص مدأ )ع(داص يف ل  ة وقه لء ارة لءر  دراص وق،ارا يف لءردن،ا      ر،   لء  )
أبص نعرف لءالر   ،   ل رني ورابر مر  إارجر  مر  ل  رة معر    يف اقق، . ل  اص لءالابدة

 (.1لوون،  م ار يف لءر رة للءدرجةهللا)
( و طرراه قرراه إكررل لءنمررةم     رر  ونورراص ول مرر  م هللاإ ررادان لء رر )الوجةةألوالثةةاي

إص إله لءرشررر مدأ)ع( اقررق وقرره  (نطالررة  لل نطالررة ول مرر  ونورراص... عر  ا لء رر )
  ار   لء  داص وق،اا 
م هللالل،ئة لءر  شراكد وق،ارا مر   ر، إص دراص مر  نطالرة قرقر   إل ور  الوجألوالثالث

 (.2  اول... ل اقق ل ،دل   شرلً وااي دتا شاكد لوادهللا)
(م إص   ورر  لجررل اقررق مدأ وقرره لء ررارة لءرر   م هللاإ ررادان لء رر )الوجةةألوالوابةةع

م   ، إص داص ذء  حرادًً إل شر،ئاً م ر  ور   اء،رد و  رر إل و ر، عرري  داص وق،اا  
إل  قرر   إل ء،ررل  إل  ررار  و طررالً ءقرراه لءطرررابع،نيم وص  عررهل مررا وق،رر  مدأ)ع(  مرر  
( 3ك،ئة ل ارة   خيقق    و  لجل  لواا داص ذء  مر   عرل لءطرري إل و ر، لءالقر هللا)

 شارة   إحد يف اقق مدأ.ل نل ل عل قاء  وقه  ار   إي    
م قاه  ع ارم للا   رجي و   عرهل ل شراك، مر  لء راس  للءالابردة الوجألواخلامس

يف لخلررل   عر  ررا إص  ررارة مدأ وق،رر  لءوررءأ دانرر  داررن  لء ررارة  و طررالً  رر  هوررر إ ررا  
دان  وقه ك،ئة إار  دتا رلي يف  عهل لءرللايا م  عاه قام،  لذءر  نرا ل  ا رق 

                                                 
. إارج لك،تة للءطاللس  عاق  لك،ة أبص شرا  52( ل    ارة  مش ل لكد ل ل ،ان   ص (1

اققاررا لورررقراا قالبتاررا لجعرررل إدقاررا مررر  لءرررولذ  لشررا  رجقرررء لءطرراللس ل   شرررا  اققرررة 
 و  لء ارة  ل  جيعل وقا ،  يف ذء . مدأ   ل إ قه ء  ح

.هللاوص    عا   ا إرلد اقق مدأ لو ررله  مر  لءعردأ و  لءاجراد ققرر  يف 53( ل رجي ذل    ص (2
لءورر،ة إعررالر  عررار لءررولذ  لعررار لءطررني لءررءهذ  لعررار لكتررأ ل ورر اص  لعررار لء ق رراه  

لكترررا لدمرررا  ب نالررر   ،ررر  لعرررار لء،ورررا ة  لكرررء جعرررل لخل  رررة  لءررر  كرررء لء ق ررراه وىترررا 
 .52لءرل هللا للامش ص 

 .53ل رجي ذل    ص  (3)
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ءرر،  يف ذءرر  اررل  ررر،ال  لواررا ل عرراه يف مثقرر  وقرره دعرر  لألحرررار  إل لكرر    رر  وذ
    م ر   م  إحاد ل لء،ارلة  لل  قة  شء  م  ذء .ل

م هللاإص   اص للرا  د ا رة ور     لءر،  ور  مدأ  للرنل الطويقألوالثانيألواوالتأ يل
 لء،أل ل ودة لجا  م اام

نل معل لء رالة  ل  راص لء،أل رل إص هللاإص   اص معل لء ارة وقه ك الوجألوا   :
(. إي  ررالة لء،عررا  ح،رراً وا رراً قررد رلً  ،عرراً   رر،لً م، قترراً 1  اقررق مدأ وقرره  ررال، هللا)

( دترا إص   م،ر  مدأ 2 ،ارلً مر دلً.  ت،   م  ل تراد للء رامء ارا نالر   ،ر  مر  لءررل هللا)
ل م     ر ق  ء  ر ررة و  ل ءب ة هللاأبص قدم  وق،ار لإو دكر ء   لإمركر إص  ،عقتا 

ل رررءه للءعىترررة نرررا ناوررر    وررر  لجرررل أبص ح رررل وررر ادلً ءررر   ، ررراً وءعقرررر ارررا ل 
 شارد   ،  يف حاءة  ،    ،ت،    الاا لء،عا  م  وابر لءعرا ني لل خقراقني يف لق،ر   

(  شرررر ال  واي  م ررراه لء،عرررا  لكرررء  رررالاا نرررا يف  رررالاا   وقررره  عر  رررا لء ررر )
(  اء ررت،    عررا   ررا يف  عررهل لءطررر  )اققرر  وقرره  ررارة لءررر، ( 3اصهللا.)للا، رر

هللاإي وقرره  ررال،   عررا  مرر  لءعقررر  للك،رراة  للءوررتي  للءر ررر  ل رر، ذءرر . لوص دانرر  
 (.4 الاا    عا  ل  شرااا شء هللا)

                                                 
 .56ل رجي ذل     ص  (1)
. ل شاد ء  قاء  ورران هللا لوذل نالخ   ،  م  رلحء  قعال 56ل رجي ذل    لكاش،ة  ص  (2)

 ء  واجد  هللا.
 .58ل رجي ذل    ص  (3)
ل لكررق يف ذءرر  عرق،ررني  وحررردلمها . قرراه لء،ار شرر مهللالإك50( ل  رردر ذل رر   للررامش  ص (4

ل ،  كاص ور  لء،أل رل مري نالرء لء،شرر، . لوحاعرة ذءر  و  وقرر    عرا  لءرني إحرا    رل 
شرررء  وقترررا  لكرررنل إورررقر لءطرررر ق،ني. للءطرقرررة لألارررر    ررررلص لاضرررا ة  ،ارررا وضرررا ة   ررررس 

ء  مررر  ل شرررر ج  لذءررر  إص    عرررا  اقرررق مدأ وق،ررر  لءورررءأ وقررره  رررارة    شرررادقاا شررر
لء ار يف ل تاه للء تاه لدثرة ما لح،اا وق،  مر  لءالالبرد ل ق،قرةهللا. ل ر   رارة  للرامش  

 .50ص 
  103كر  م  ص  1328رلجي إ  اًم لءرلهي  إواس لء،قد    م ر  دردو،اص لءعقت،ة    

 . 113و  ص 109و  م  ص 
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هللاإص  عقر م  عر ق لاضا اا و    و  لجل  لعرر  لء،خ ر،ص  الوجألوالثاي:
ص مررر  لألشررر،ا  مرررا   ررراف و    وررر  لجرررل مررر  عر رررق إنررر   عقررر   دترررا  ،ارررا  لذءررر  إ

 قاهم هللااقق  هللال هللاإرض  هللا ل هللا ا   هللا. لقد   اف و  معرل ل قر   ،قراهم ره  
   لورررد    لقررد  قرراه وقرره معررل للا، رراص مرر  عر ررق لء، ا رر   ررندر ل  رراف وذل 

   ا وضا ة خت ر،ص ل شرر ج   ال،رد  انقة  اص واضا ة وء،  لذء   ا قاء م 
لء،ررررن ر للءرررارع وررر  لء،عررررض لرررا. لمررر  ذءررر  قاءررر هللا لنالخررر   ،ررر  مررر  رلحرررءهللا. لقررراه 

ورراد ل وقتني هللادعرة  هللا لقاء  يف وضا ة ل  م ني و  نالور  وءعراد رة يف قاءر   عرا  
كررررا  (. لل عررررل ل رررررلد1و  مارررر  ررررالاهترهللا) لءرررر،  لءررررن   ملشرررراص وقرررره لألرض كرررراانً 

وضررا ة لء،شررر ج هللاذءرر  إص   ورر  لجررل كررا لءررني ل ،رردإ   ررا ر مدأ ل وقرره مثرراه  ررل 
لاووررر  لاولوررراً  ب لاررروع مررر   عرررد  وقررره مثاءررر    ،شرررر    رررار   واضرررا ة وء،ررر  مررر  
 ح،ررل دانرر    ا رررة  ررا وقررره كررنل لءاجررر   ب وررابر لجرررا  لء،شررر ج  نرررا اررص  ررر  

 (.2مدأ )ع( م    ابق هللا)
ول رل ل ، قترني لكرا هللاوص    رارة ل داء رار دترا إنر  شرء  ل   مالوجألوالثالةث

داألشرر،ا    أ ررر     ررارة قدملررة هوررر إ ررا ل داء ررار  لإص   اقررق مدأ وقرره  قرر  
( لكرنل ل عرل  ال،رد 3لء ارة  لكنل جال م  قابق   ل ا رل يف  شرر،     عرا  مققر هللا)

 لء، و،ر  ل  م    و  ل وت،ة.
                                                 

 .59-58ل    ارة  ص  (1)
. إن رررر إ رررا  ا  رررة كرررن  لءقالىررة مرر  عر رررق لءعر ،ررة  لقررراءالم ل 60( ل رجرري ذل رر    ص (2

جيرراه يف لءق ررة إص  قرراه مثقرر   لءررا درراص ل رررلد ذءرر   ء رراص  قرراهم وص مدأ اقررق وقرره  ررارة 
لءر،   دلص إص  قاه وص   اقق مدأ وقه  ار   ألص  قدأ ذدر  وور لءىراكر  ر ذل إو،رد 

ا  مر   ر، وورادة ل ر  لءىراكر  دقاءر م وص ه ردلً ضررذ وررد   لل  قراه ذدر  دس و   ولر
وص ه دلً ضرذ ورد ه د  لل رلد وءثاين كا ل رلد وألله...لإكل لء قل إمجعال وقره نقرل قاءر  

 وقه  ار   ولا   د ا ة ل وواارلهللا. 
أبنر   عرا  جورر  . رلجي إ  اًم لءرلهي  إواس لء،قد    قراه لءقرابقني67( ل    ارة  ص (3

. للنىرم ل رجي ذل  م لءدلبل لءوتع،ة وقه إن   عا  م    و  18ل ،اص لا،ء ار  ،   ص
. رلجي إ  اًم لءشارو،اين  ل قرل للء ررل  ل اقرج مر  لء،أل رل  ل شرراة  18ل وت،ة  ص 

 .108-103للكشا ة  للء رلم،ة  م  ص
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 رة آدم عند إخوان الصفاا أخ ن الو اا: (خأيل صو

لء ارة و د إ راذ لءروابل كء ماضاع لخلقرق  للانوراص  رارة ء،ور  درراقء 
لء رررررار يف ل تررررراه للء تررررراه  للء رررررارة دء،رررررل وقررررره مررررردءاه  ل   ، ررررر   لل  ، رررررار  
للء ررارة كررء لءلكرراص  ألص لءررنلا لال،ررة  ،رر  ل  رردرة  للء ررارة ل ررررا  و اررا كررء 

انوررراص ل طقرررق  لءرررني جيتررري  رررني لكق،قرررة لال،رررة ل رررني لءعرررا    ارررا  ررررهخ  رررني  رررارة ل
لءعررا ني  لمررا لانورراص ل  بررء وررا  نوررخة  ، رررة ورر  كررنل لانورراص ل طقررق هللالاعر ررة 
لانورراص   ،رررة جورررد  لد،ال،رررة  عرررل نالوررر  يف جورررت    ررراص معر ،ررر  ارررا يف لءعرررا  لء رررر، 

لمعر ررة ماي رر  ل  ،ا ررة يف إرضر  ل ابرر  لمررا إ رردل   أبورر   ل ،اح،ررد ااءقرر  ل    رر  مردور  
للاوو  م   قاقا  . لءنء  قاه لء    قه   وق،  لوقره مءر  لورقر إورر  ر   الور  

. اانواص كرا  لءىارار لألدترل ل لألشررف لءرني  ، قره  ،ر  لء رالاا 1إور  ر  ر  هللا
لا للءال رابل  ل  إدر  ( مر  لخلر، 2لال،ة  ليف لكد ل لءقدوء  هللاد   د  لً  ال،راهللا)

                                                 
شرررج وررررت كرررنل لكرررد ل لو  رررا  معان،ررر  . ليف د240  ص 49لكرررء لءروررراءة  8( لءروررراءة (1

 ،عررررر، لءقانرررراي  رررر صتمهللا   وقررررر نالورررر    عقررررر لءعررررا    قاررررنل درررراص مدأ وقرررره  ررررار   هللاشررررر  
لألر عررني حررد ثاً  إا ل عررا   رردر لءررد   لءقانرراي  حق،ررق ل عق،ررق د. حورر  دامررل  ،قترراه  

 . 168ص  ، دلص أر  . لكد ل لءثام  للءعشرلص
حررد ل  ررودد دثرر،لً يف د،رر  لء ررا ،ة  ل قرراه ل رر   ،ت،ررة يف كررنل ل اضرري  د رر  د رر لً  ال،رراً (2)

هللاكنل ءر،  مر  درءأ لء ر  ...هللا لل  عررف ءر  لور اد  رر،ال لل ضرع،ج. وص كرنل لكرد ل 
و ررد لء ررا ،ة يف  رررة لاورر اد وء،رر   ا  ءررة حررد ل لء،ررال ر و ررد لم،ارردهللا. نقررًء ورر  إمررني  

  يف حق،رررق د،ررراذ وقرررر 1976ل  رررر ة ءق ،ررراذ  وثتررراص  ن ررراص  قورررال،ة  لل،ئرررة لءعامرررة 
. لورر  للمرراأ وقررء ل رر  235لء، رراف ءقشرر،  لء امررل لحملقررق دللد لءق، ررري. للررامش  ص

إا عاء  إن  قاهم هللال ورا لألل اف ور  د ر  معر ،ر   لردور  وىت،ر  لءعقراه  قرر جترد 
جا  يف لأل رم لءقد  .207  ص154موا اً و   قا   ا ة مق ا  هللا.  ج لءرء ة  لخلطرة 

هللا. لقررررراه ل ررررر   ،ت،رررررةم ءررررر،  مررررر  درررررءأ  هللاإان لءررررردله وقررررره نالورررررء  لل دء،رررررل إده وقرررررءت مرررررست
لل  عرف ء  و د  ر،ال لل ضع،ج. رلجي إ  اً ل    ،ت،ة در   عارض لءعقل  ()لء  

 .507  للامش  ص 8للء قل  ج
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إورررف   ررأردا إص إورررف  مع ررا  ءررا   إاقررق لخلقررق  خلال،رر  كررن  لءال ررابل للخلرر،لا  
لءرر  إ  رر،اا لإوارهتررا مرر  و ابرر  اققررء لم رر اوايت لحمل ترراا  لءرر  دقرر  لألءورر  

(  ول إص 1وررر  لءرقرررا  و  د ررر   رررالاهتا  لحرررارا وقرررالر وررر  د ررر  معر ،ارررا حقابقاررراهللا)
كررن  لكق،قررة كررا ركرر  للو،قرراد ومررردلا  لكررء لء ررار لءرلحان،ررة لءا رراه و  جرراكر 

لءر  جتررردا ورر  ل ررادة  عرد مء ورر،اا  لدررنء  لء ررار لءرلحان،رة لمررردة لءقابتررة  ررنلهتا  
لقررد هللاق رررا إ ارراأ دثرر، مرر  لء رراس ورر  معر ررة لء ررارة ءق الرراس ذللا لكورر  للءراررا  

لء رررررررررار للألشررررررررررا  ل ورررررررررت،ة للء تررررررررراه لل تررررررررراه يف ورررررررررا  لألرلل   لرضرررررررررال  رررررررررن  
( للانواص ل  بء لءني كا هللالءقا  ل خ، ر م  لءعرا  ل ورتاين للءعرا  2ل وتان،ةهللا )
(.  اا م  جاة جود   ، ر و  جور لءعا  مر  ح،رل لءود،ر   لمر  3لءرلحاينهللا)

جاررة نالورر   اررا  ، ررر ورر  وررا  لءرر ال  لء ق،ررة  لهللالء ررارة لانورران،ة للخلققررة لءرشررر ة 
ة  ا  لء ال  لء اعقة للءقاة لءعاققة... للوطة  ني كن   لءعا ني   ارء مر  لءعرا  ل ،رد

لءرلحاين م، قة    ورة لء ال  لء اعقة  للءقراة لءعاققرة   لم، رقة وءعرا  ل  برء  لل ردر  
 (.4لءوالقء ول،ا  لءطر،ع،ة  للء ارة ل وتان،ة   قنء  ق،لم و ا متاع لءعا نيهللا)

لل،رررا  للء رررارة دقاوررردة مررر  قالورررد لءالارررر للء،أل رررل لءاجرررادي و رررد  ررررها   اب،رررة 
وارررالص لء رررالا  لارررءص لءا رررا   ألص لأل رررل ل رررررا  و ررر  ءق ورررتاين للءرلحررراين  كرررا 

×لوررررررر،خءف    عرررررررا   دأ وقررررررره لألرض  قاءررررررر   عرررررررا  ءقتءب رررررررةم         

      ÷ (5) لاق،الررررة   يف إرضرررر  كررررا  لانورررراص ل طقررررق   لكررررا ماضررررراع.

                                                 
ل رر   ،ت،ررة  در  . رلجرري حث ررام ص  رلجرري إ  رراًم 334  ص40  لكررء لءرورراءة 9( لءرورراءةم1)

 .117-ص116  6  ج224  ص5 عارض لءعقل للء قل  ج
 .270  ص 37  لكء لءرواءة 6( لءرواءةم(2

    ل  يف إص لانواص  ، ر م  لءقا  لحملالاظ   26  لكء لءرواءة 12رلجيم لءرواءةم  (3)
 لما  ق،اا. 6ص 

 .615-614  ص 1( لءرواءة ل امعة ج4)
قراه ر ر  ءقتءب رة وين جاورل يف لألرض اق،الرة قراءال إجتعرل  ،ارا  .هللاوذ  30وارةم لءرقررة  ل  رةم( (5

 م   الود  ،اا ل وال  لءدما  ل   نورال حتدة لنقدس ء  قاه وين إوقر ما ل  عقتاصهللا.
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لك تررة   لوررر لخلققررة  هللا لدرراص مدأ إله مررا  رردل مرر  لء ررارة لءد  ،ررة  ل ردرررة مرر  لألمررر 
( لكرا لألمرر 1للء اء   رد،رراً  ك،رال  ل اضراوة ءر   نالراس لءعرا  لء راعق لإجورادكرهللا.)

ا وقتر  ل   راص  لورر  ل خر لص  لءني  ا  لءعقل للء ال   لدلص لءرراري وررران   لكر
(  كرررا لانوررراص لءرررني  شرررارة يف  رررد ، لءعرررا    رررل يف  ررر ع  2م ررر   ررردإ للء،ررر   عرررادهللا)

ل  ا  ررر   وءقررراة لال،رررة ل وررر،ادوة  ،ررر   ألص مدأ كرررا لألله لل ارررر  لألله يف لخلقرررق 
(. ل قررررا  3) ÷دتررررا  رررردإان إله اقررررق نع،ررررد ×لءرلحرررراين  لل اررررر يف لء شررررأة لألاررررر   

كق،قة لألهء،ة رك  لء،درج يف مرل   لء تراه  هللالءقرد دراص للجرراً يف قردر  لق راب   إنر  ل
(   اء رارة لانوران،ة كرء ل ،ر لص  لءررني 4ور،ع،د لخلقرق لألله  ل  شرئ لء شرأة لءثان،ررةهللا)

ل خت،قج  ،  لءعقاه  لل لألدايص  لل ل رنلك   ل  را  وقره كرنل لءق،راس لل ،ر لص  لمرا 
،اا لءقالب لل عل  للءىاكر للءرراع   لل ورر للءررل   للل،را  للء رارة  ل،ا   م    اب

للءعررا  لء ررر، للءعررا  لء رر ،  م ررا اً وء،اررا قاورردة لء،أل ررل لءعققررء لمرراهي  وررا  واررالص 
لء رررالا  لارررءص لءا رررا   رررارة مدأ وقررره ل وررر،ا  لءطر،عرررء  لوقررره ل وررر،ا  لء الورررء  

 ل و،ا  لالء.لوقه ل و،ا  لءعققء  لدنء  وقه 

 أأتت: (خأيل صورة آدم عل  اّةاوى الطب عي:  

يف كنل ل ور،ا  ورا  إ رراذ لءرورابل لء رارة ل ورد ة   اءطر،عرة ل ،ردل  لكردرة 
للءورررر اص  دتررررا إ ررررا  ،اوررررا  ررررني لءعررررا  لءرلحرررراين لءررررني كررررا وررررا  لءعقررررل  للءرررر ال   
هللال وررته لءطر،عررة وءقالررب لءشررروء ل ءب ررة ل ررادقني حالررب لءعررا   ل ررد ، لخلق،قررة إذص 

                                                 
 ... إص لألللدأ دثر لمل   مجعاا أبر عرة كرء مدأ مق رء  360  ص2( لءرواءة ل امعة  ج1)

لمدأ مق ررررايت  لمدأ جررررلليت  لمدأ لكررررايت. حمتررررد ح،رررردر  إ،ررررد  لء، ررررا   للء، قررررء  ص 
121 . 

 . 623-622  ص1( لءرواءة ل امعة  ج2)
ا  دطء لءور ل ءق ،ر  دترا   لمتاأ ل  ةم هللا اأ نطاي لءوت 104وارةم لألنر،ا   ل  ةم  (3)

  دإان إله اقق نع،د  لودل وق، ا وان د ا  اوقنيهللا.
 . 157  ص   ص1لءرواءة ل امعة  ج (4)
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،ررة  لكررء  اوقررة يف كررن  لألجورراأ  إذص لءررراري ورر     لوءقالررب لءالقوررالء  قررا  عر،ع
لجرررل   رررراؤ   للءررررن   إن رررررلل  عرررل لءطر،عررررة  ذكرررر  وقرررر،ار معرررل لء،وررررت،ة  لو ررررال إ ررررا 
م،اجارررة  رررا ل ورررر  لل ورررر مررر  ح،رررل كرررا جورررر  ل  عرررل ءررر  لءر،رررة وامجررراع مررر  
 ر  لءالر قني  ل قاءاص إ  راًم ل   رال لءالعرل ول مر  حرء قرادر لكرا قراه  رر،ال   لء

 ى اص إص لكء لءقادر  ل   اص ول جبور  وذ داص وقه ك،ئة   ا ة  أبورلض حقر  
  وتار  مثل لءعقرر للك،راة للءقردرة لمرا شرادقاا  لل  ردرلص إص مري كرنل ل ورر جراكرلً 

(.  اء ال  لوص دانر  ماد رة  عرءً لر راعارا 1مار رلحان،اً  ، مربء  لكء لء ال   هللا)
 ذلأً أل ا مالارقة ء .و ود  ء  اا مردة 

م،ترررر  واررررالص لء ررررالا  لاررررءص لءا ررررا  يف اقررررق مدأ وقرررره ل ورررر،ا  لءطر،عررررء  ررررني  
رررة لألجوررراأ لك،الن،رررة  ع رراا ءررررعهلهللا لءررر،  كرررنل  لء، ررا    للء ،ررراج  هللا اء ،ررراج مرر  ناوت
ل رلد  ألص لء ،اج   اص  عرد اقرق مدأ لحرال  لوارار لءنر رة م اترا  لوارا ل ررلد يف كرنل 

مرا  ، راص مر   ر، ناوترة  رل مر  لم،ر لج لءطررابيهللا لكرا لء  را  لءطر،عرء لألله ل و،ا  
لكا لأل ل... ،أان لءقاة ل  العقة م  لءقاة لءالاوقرة اقردلر ك،را  ذءر  ل  راص لمرا يف 
ك،ئاا ذء  لء ماص  ،رد  م   ، اتا ح،الص...لللال   ققرال  ،،ررد لءطر،عرة وءطر،عرة 

لكررررررار لء،ررررررا   داءررررررندر للءرررررررارد لءرعرررررر  درررررراألنثه  لخترررررر،قا لءقرررررراأص  ، رررررراص لءرخررررررار 
للج،تاواتا داء  ا   ،ررد  مر   ، اترا ح،رالص. لقرد ذدرر    عرا  ذءر  يف لءقررمص 

×وذ  قرررراهم          ÷ (2(هللا )لوق،رررر   ررررر ص  عررررل لءطر،عررررة يف  ورررررا  3 .)
لألر رري لكررء لألرض  لل ررا   لللررال   للء ررار   لء رراص للءالورراد ل ردرر  مرر  للو،ق رراا

                                                 
 . 64-63  ص 1( لءرواءة ل امعة  ج1)

. لكررء  ،تاماررامهللا لإروررق ا لءررراي  ءررالقال  أن ء ررا مرر  لءوررتا  مررا  22وررارة لك رررم ل  ررةم  (2)
 هللا. أوق، ادتا  لما إن،ر ء  ماهنني

 .113-112  ص 31  لكء لءرواءة 17لءرواءة  (3)
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داص وارار مدأ ل  ( 1هللال ا إرلد   و رله لء ارة لانوان،ة  اقق مدأ لحال  م  لءطنيهللا)
 عررد درراص لك،ررالص مج،عرراً   اررا ل اررر يف لخلقررق  لدتررا درراص مدأ لحررال  لأل ررل ء ررل مررا 

جرادلا لءطر،ع،رة )لمج،عارا ن،ج و اترا   ر ص لل،را   للء رارة إ رل ء رل لءولد،ر   ل ا 
إجورراأ(   ر ررر يف ورررعة إج رراس  كررء مرر  لألوررالل و  لألوقرره وقرره لءو ،رر  ل يتم 
لءع ا رررر لألر عرررة لكرررءم )ل رررا   لللرررال   للء رررار  للءرررولذ(  ل ق،ارررا ل عرررادص  ب لء رررراا  
ء  ل ق،  لك،الص لء ، انعق  للء اعق )لانواص(  ب لءالق    اء ادر . إمرا هللالء رارة  ار

دررررل شرررر ل لنقررررش  قرقرررر  ل رررراكر... لإص لارررر،ءف ل اجررررادلا واررررا كررررا وء ررررارة ل 
 (  أ ل لءاجاد للحد  ل  ،شر لءاجاد وء ارة.2ول،ا هللا)

 ودرر  ل اجررادلا  ع رراا  رررعهل   ،ررارة   رراص لءشررء  ك،ررا  يف مر رررة ب   رررال 
لوء ررارة  ررارة يف مر رررة إاررر   لك ررنل وقرره لء، ررالذ  لوء ررارة  ىاررر ل اجررادلا  

خي،قج  ع اا و   عهل  لوء ارة   راص  ع راا إشررف ل ع راا إار   ل طررد كرنل 
لءق،رراس يف دررل مرل رر  لءاجرراد ألص هللال اجررادلا  ررار لإو،رراص  رر،ايا  إ اضرراا لءررراري 
وقه لءعقل  لكء وما هللاجالكر لإورلض  إل متراع م اترا  إل ك،را  ل رارة  إل مردر  

وء،اتا  إل  و،ا لمردر  إل مجق،اترا  لدرل كرن   م اتا  إل وقل  لمعقالا إل مشارٌ 
إءقرراذ  ل رراا   شررار  ررا و  لء ررار  ء ت،رر   ، اررا ل ررني وضررا اا  ع رراا و   عررهل   

(. لارا إص ك،را  لءطر،عرة هللا جراكر وراذج  ل د،ال،رة 3دتا مل،   ني لألوردلد وألءالراظهللا)
 ررل كررا م،اررء   ءرر   لل نقررش  لل  ررارة  لل لألشرر اه  لل لأل رررا   لل لألورررلض 

                                                 
 .123  ص 31  لكء لءرواءة 17( لءرواءة (1
    رلم يف 26لكء لءروراءة  12. لنىرم لءرواءة 6-4  ص15  لكء لءرواءة 1( لءرواءةم2)

  يف 9لمرا  ق،ارا. للنىررم لءروراءة  10مشا ة  رد،  جود لانواص وءع ا ر لألر عة  ص 
دلذ    ل يف اقق مدأ وق،  لءوءأ دتا لجد يف  عهل د،ر   رس ووررلب،ل  لألاء  لل 

 لما  ق،اا. 230ص
 . 234-233  ص 35  لكء لءرواءة 4( لنىرم لءرواءةم3)
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(  لاا إ را إ  راً  عرل مر  إ عراه 1ءقرالا  لل  قرقاا ول  ق د قا د  لجعل جاولهللا)
لءررر ال  لء ق،رررة لءررر  كرررء هللا رل  لءعرررا    ررر ص لألردررراص )لء رررار لللرررال  لل رررا  للألرض( كرررء 
لل،رررررا  ل اضررررراوة لرررررا  للأل رررررءة  للء الدررررر   دررررراألدللا لرررررا  لل عرررررادص  للء رررررراا  

 (   اء ال  م مترة وألمر لالء.2ا دقاا م  اواهتا لهللا)للك،الان
يف كنل  ل و،ا  وص مدأ ل ود م  اع م  م  اواا لءطر،عة  للو،ق أ ء،،ت،ر  

  ع،  و،ة إش،ا   ،قالة لكا لءوا ي  لل  وري حرداا  لل  وري جااا  لإما 
  ل ءة  لإما لءوا ي  اا لألش،ا  ل خ،قالة  اءم لل،ا   لء ماص  ل  اص  لكردة  لألدلة

لء ال . إما ل ءة  اء لء اني لءطر،عء)لءطر،عة(  لك،ال  لءع ا ر لألر عة ل ا  لللال  
  -للءولذ. إما  ار    اء لءش ل للءقاص للء،خط،ا. لم   اا م  اع كن  لل،ا 

 اا  إن  هللاوذل اء همااًن عا ًء لندرس للضترل   للخنقع  لء ارة و-ك،ا  لءطر،عة
(. ليف كنل ل و،ا  جند إص دل  عل عر،عء كا 3لرجع  و  حاء،اا لألل   رلوهللا)

قاة نالو،ة  للءالاول وقه لكق،قة كا    عا   ء    م    و  مراشرة لءالعل   ،العل 
لء ال   الوطة لءعقل و  ور    اا  الاض وق،اا م  لء ار  لإدلهتا لءطر،عة   ،خرج 

لألل  لءرلحان،ة و  لءالعل  ل ،رقق يف لء ماص لل  اص  ،اوا  ما كا مقدر يف لخلققة
(  لكا إدتل لخلقق م  4ل ود.  آدأ لءطني  كا هللا  ي   لءني إ ق  دل شء هللا )
×ح،ل لء ارة ل وتان،ة  لكا ل شار وء،  يف قاء   عا م            

                            

          ÷ (5 .) 

                                                 
 .429  ص 42  لكء لءرواءة 1( لءرواءةم1)
 . 113  ص 20  لكء لءرواءة 6لءرواءةم  (2)
و. 11  ص 42  لكء لءرواءة 1( لءرواءةم3)
. كررنل مررا لق،رورر  واررالص لء ررالا  لمترراأ ل  ررةم هللال ررر  ل ررراه حوررراا 8لء تررلم ل  ررةم ( وررارة (4

 جامدة لكء متر مر لءوراذ   ي   لءني إ ق  دل شء  ون  ار، اا  العقاصهللا.
 . 29-28(  وارة لك ر  ل  ةم5)
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مدأ ل وررررررد لءررررررني جعررررررل   يف  رد،ررررررر  هللاإمثقررررررة لوشررررررارلا و   رد،رررررر  لأل ررررررءة 
(  ل عد لء،وا ة لنالر  لءررل  جعرل   هللاوررايص قرا  1لإ رلجاا  للءوتالا لإعراقااهللا)

نالورر  يف دررل مال ررل يف جوررد   للارر،ءف إو رراب   قررا  نالرراس ل ءب ررة يف إعرررا  
لءوتالا لإعررا  لأل رءة  لقرا  إج راس ل ر  للءشر،اعني للانر  يف للرال  لل  را   

كرررا  لكرررر مجقرررة مرررا كرررا متررراع  ،ارررا مررر  درررل شرررء   إمثقرررة لوشرررارلا و  إص لانوررراص
لء ررررارة لء،امررررة  للء رررر عة ل ،ق ررررة  قابترررراً وك تررررة  لكررررا لء رررررل  ل ترررردلد  ررررني ل  ررررة 

(  كررا لء ررارة لحملواوررة ءإلنورراص ل  بررء لءعررا  لء رر ،  لكررا لء ررارة لءالان،ررة 2للء ررارهللا)
لءرر  كررء متثرراه  إل  رر ر  إل قشررر  لورراكر ءقتعررل ل عقرراه لءررني كررا لانورراص لء ررر، 

 .  لءني كا لءعا  أبور 

 ثا  ات: (خأيل صورة آدم عل  اّةاوى النفةي: 

يف كنل ل و،ا  لءثاين وا  إ راذ لءروابل لء ارة وو،راركا قاة للحردة   ردر 
و ارررا إ عررراه دثررر،ة  لكرررن  لءقررراة كرررء  رررارة رلحان،رررة مرررردة  رررنلهتا وءقررراة  لوص دانررر  

 ررارة لءرر ال  لء ق،ررة وءالعرل مر رطررة و وررر لو اررا لم ارا   رردر لأل عرراه  ل رررلد  رن  لء
لءالق ،ررة لءرر  كررء نالرر  لءعررا  أبوررر  هللامثررل نىرراأ مرلدرر  لألردرراص لألر عررة  لءرر  كررء حرر  
 قرررر  لءقتررررر  لكررررء لء ررررار  لللررررال   لل ررررا   للألرض  لمثررررل  رد،رررر  إ ررررءة لء الدرررر   

(  إمرا 4. لل  ر اع لء الوراين هللا ق مر  ك،را  لحردراا مراهللا)3لنىاأ  رارة لءعرا  و تقرةهللا
  لكرء لأل رل  را 5ا لء الوان،ة لءرو،طة كءم هللالأل رءة للء الدر  للألردراصهللال   اوا

                                                 
    ررررل  يف 26  لكررررء لءرورررراءة  12. لنىرررررم لءرورررراءة 582  ص 1( لءرورررراءة ل امعررررة  ج(1

 لو،رار إحاله لانواص أبحاله لءالق .
 .582  ص م  1لءرواءة ل امعة  ج (2)
 .211  يف لء  ابي لءعتق،ة للء رض م اا   ص 8( لءرواءةم (3
 .211  يف لء  ابي لءعتق،ة للء رض م اا ص 8( لءرواءةم 4)
 .211  يف لء  ابي لءعتق،ة للء رض م اا  ص 8( لءرواءةم (5
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 ،الررررع و ارررا يف ورررا  مرررا حررر   قررر  لءقترررر. إمرررا لءالاورررل لرررن  ل  ررر اواا  ارررا لءررر ال  
لء ق،رررة أبمرررر مررر  وربارررا لااءقارررا. هللا ررراء ال  لء ق،رررة  ،شرررر  وءرررراري يف ودلرهترررا لأل رررءة 

لدرررل ذءررر   عرررردل لعاورررة ءرار ارررا  للشررر،،اقاً  لحر  اررا لء الدررر   ل  ا  ارررا لء اب ررراا 
(  ول إص   ا ر لء ال  ءقا،ا   ل  عرس إ را لءالاورل وكق،قرة  لوارا كرء  اورل 1وء، هللا)

وماه   اء ال  وذل قرق   ،هل لءعقل للو،،ت  ضر،ا كا دانر  إ عالرا دأ عراه لءعقرل  
ارة لانوران،ة  ألص   لواا  و،،ر ض،ا كا وذل كء لو،لا إحاله وا اا لءرني كرا لء ر

وررر  لجرررل اقرررق لانوررراص يف إحوررر   قررراس ل رررار  إدترررل  رررارة  لجعرررل  رررار   مررررمة 
(   اءعررا  2ء الور   ء،،ررني ءر   را  رارة لءعرا  لء ررر،  لمرا كرا م ،راذ يف لءقرا  ل  ر،هللا)

كررا مج،رري لألجورراأ ل اجررادة لمررا  عرررض وق،اررا مرر  لء ررالاا ل وررتان،ة للءرلحان،ررة كررا 
در،الص للحد    قور و  وا  وقراي لورا  ورالقء  ل ورري قرا  لءر ال  يف   وا  للحد

لءعررررا ني مج،عرررراً  هللاللص قرررراه لك تررررا  إص لءعررررا  ونورررراص دررررر، مع ررررا  إص لءعررررا  ءرررر  جوررررر 
لنال ...لإص ح ر جوت  جبت،ي إج لبر  لءرور،طة لل ردررة  لل اءردة جيرري مرر  ونوراص 

ل خ،قالررة لء ررار  لإص ح ررر نالورر  جبت،رري للحررد  إل ح،ررالص للحررد جبت،رري إو ررا   دنرر  
قالكررررررا لءورررررررار ة يف إجررررررر ل  جوررررررت  لحملردرررررررة ل رررررررد رة ألج رررررراس ل اجرررررررادلا  لإنالوارررررررا  
لإشخا اا  در ر نال  ونواص للحد لءوار ة يف مج،ي إو ا   دن  لمالا رل جورد  
لحملردة ل د رة ءع را و را  لحاورة حاورة مر   دنر  لذءر  قراه    عرا هللا مرا اقق رر 

 (   اءعا  للحد لوص   ثتر  لمدأ للحد لوص   ثتر.3عث ر ول د ال  للحدةهللا)لما  
 ىاررر لءرر ال  لء ق،ررة يف كررنل ل ورر،ا   ا ررالاا وحررد  لء، رر تلا لءاجاد ررة  دأ  

لألله لءرلحررراين  لكررررء يف كرررنل ل قرررراأ درررراءلهخ  رررني لءعررررا ني ل ورررتاين للءرلحرررراين  إمررررا 
                                                 

 . 274  37رواءة   لكء لء6( لءرواءةم1)
 . 579-578  ص 1( لنىرم لءرواءة ل امعة  ج2)
-211  يف معررل قرراه لك تررا  إص لءعررا  ونورراص دررر،  ص 34لكررء لءرورراءة  3( لءرورراءةم (3

. ك رنل لردا لمتراأ ل  رة درا يتم هللالمرا اقق رر لمرا  عرث ر 28. وارة ءقتاص  ل  ة 212
 ول د ال  للحدة وص    ،ي   ،هللا.
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م  اواهتا  اء هللا ار رلحان،ة  مالاضرة مر  لءعقرل لءالعراه  إمردلد لءرراري ءر   للءر ال  
يف وتق،ة ووارار إ عالرا   ،اورا لء الراس ل  ب،رة     را   رار لل،را   للءالر،هل م،رال ر   
للألشخاص يف ورا  لء راص للءالوراد حر   قر  لءقترر يف حاءرة ور،ءص  ل  ثرر  وقره 

(  لدررل  عررل 1ءعقرل د ورررة ضررا  لءقتررر مر  لءشررت هللا)حراه  لوص هللا نورررة لءرر ال  مرر  ل
نالورررء  ارررا قررراة وقق،رررة  للءررر ال  لء ق،رررة  ىارررر إ عالرررا  ،اورررا لألجوررراأ  دترررا  ىارررر 
إ عرراه لءررر ال  ل  ب،رررة  ،اوررا ل ورررد  ل رررارة لانورراص لء قرررء لءرررني كررا جورررر لءعرررا  

 لء ر،  داء،تثاه  إل لء  ر  إل لءقشر  إل لءىاكر  ء ارة لء ال  لء ق،ة. 

 ثال،ات: (خأيل صورة آدم عل  اّةاوى العدلي:  

  رررع ا إ ررررراذ لءروررررابل لوقرررره ل ورررر،ا  لءعققرررء يف وررررا  رلحرررراين مالررررار  ءعررررا  
لألجورراأ  ء  رراص إمرراأ  ررارة وقق،ررة ءرر،  لررا لر رررا  مطققرراً و وررر  لل  ء رر  ل ررادة  

ة لءررر ال  مررر  إي جارررة  ء  ررر   ررر  ر يف لء الررراس ل  ب،رررة يف ورررا  لء ررراص للءالوررراد  الورررط
لء ق،ررررة. وص ل اجررررادلا يف كرررررنل لءعررررا  دترررررا ل ررررالاكا كرررررء هللالء ررررار لء ارلن،رررررة  لألرلل  
لخلال،رررة  لألشررررا  لءقط،الرررة  لء الررراس لءروررر،طة  لء رررار ل الارقرررة  لكرررن  ء،وررر  أبجوررراأ 

(  واررا كررء ماجررادلا وقق،ررة مررردة مرر  2ذللا إردرراص  لء،ورر  أبجرررلأ ذللا إ عررادهللا)
. كرء وقراه مالارقرة  ل ذللا  ور،طة ل  رد،ر  3  الور هللالل،ا   دل للحرد م ارا قرابر 

 ،اا  ل ع،ل لاقرلر  نل لءعا  كرا مر  ًين للو،قرادلا لء رر،رة و رد وارالص لء رالا  
لاررءص لءا ررا   ذءرر   عررد لو،قررادكر وءرررار  ل ررردع لخلرراءقهللا إص  ررر  ل ، ررار كررنل لءعررا  

 ررررء  عرررررف جاكركررررا جيرررر  إص لءرلحررراين  لل  رررر،ر معر ،رررر  ول اعر ررررة جرررراكر لءرررر ال   لء
 عرررف ذلهتررا  لء ررء  عرررف ذلهتررا  جيرر  إص  عرررف لءالررر   ، اررا ل ررني كررنل ل وررد  لدررل 
كررن  ل عرررارف ح رررل وءقرراة لءعقق،رررة ل وررر،رط ة يف لءررر ال   إمررا لء ررراني لءعققرررء يف كرررنل 

                                                 
 .8   ص26لكء لءرواءة  12ءرواءةم ل (1)
 . 232  ص 22  لكء لءرواءة 8( لنىرم لءرواءةم2)
 . 131  ص 47  لكء لءرواءة 6(لءرواءةم (3
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ل و،ا    ن  ل،اج و   ارة للحدة  ل   ي وءقراة لال،رة لءراع رة  هللا  اءعقرل كرا  عرل 
 لخلاص    ل  وراذ وء،ر  لءرني ل  الرالا  ،ر   ل را دراص لءالاورل  عطرء  عقر  لخلراص  

 رر   ررار   لمثاءرر   ل   ررد  وءقرردرة لءرر   ، رراص لررا  ررا لءقرراة وقرره مررا  رد رر  مرر  إوترراه  
.  اءعقررل  قررا  ل  ارراءق  1 ررار لءعقررل ماضررعاً ألمررر   ورر  لجررل لم رراانً ءقدر رر هللا

 ء الاا لال،ة.ول إن  يف لءعقل  ، قه ل
ءررررر،  ل ررررررلد يف كرررررنل ل عرررررل لءرررررني  قررررردأ ذدرررررر  إص    رررررارة  ألصت   م ررررر   وررررر  
ل وررت،ة   اررا ءرر،  جبوررر لل خيرراءا لألجورراأ  لواررا ل رررلد لء ررالاا ل ع ا ررة ل اكا ررة 
لرررنل ل خقرررا  لألله  ل ءررر،  ل ررررلد مررر  ل ثررراه إص   اقرررق كرررن  لء رررارة وقررره إاررراذج 

 رلد كا إص   خي،ص وا دلع  قاء  هللادر هللا  دترا ل  عرس إص   ءر  مثراه وا ق  لواا ل
لقرررد   لخلقرررق وقررره كرررنل ل ثررراه  ألص   هللاءررر،  دتثقررر  شرررء هللا   لءقرررد جرررا  يف  عرررهل 

 ×لء ،ررر  ل   تءرررة هللاإص   اقرررق مدأ وقررره  رررار   لمثاءررر   لقاءررر  وررر  لجرررلم     

            ÷ (2  ب  ورر،ده إ ررراذ لءروررابل وقرره مررا ذدرررل  )
وءرررردء،ل لءعققرررررء لءالقوررررالء هللالدرررررنء  قرررراه لك ترررررا  إص يف ل عقرررراه  اجرررررد مًر لءعقرررررة  
لدررنء   ررارا لأل عرراه لحمل تررة  للء رر ابي ل ،ق ررة  ررده وقرره ح تررة  ررانعاا ل  ورر  

                                                 
 .245  ص 49  لكء لءرواءة 8لءرواءةم (1)
 ص. لكرء  ،تامارام هللالكرا لءرني  رردإ لخلقرق ب  ع،رد  لكرا إكراص 27ورارةم لءررلأ  ل  رةم  (2)

وق،  لء  ل ثل لألوقه يف لءوتالا للألرض لكرا لءع  ر  لك ر،رهللا. لور  لامراأ وقرء  ر  إا 
عاءرر  درررأ   لجارر م هللاورررراص لءرررار  ء ررل شررء  وقرره  رر، مثرراه اررء مرر   رر، هللا.  ررج 

لجررررا  إ  رررراًم   لكررررق ل رررررني  إحررررق لإ ررررني نررررا  ررررر   .209ص   145لءرء ررررة  لخلطرررررةم 
لءع،اص     رق   لءعقاه  ،رد د  ، راص مشررااً  ل   قري وق،ر  لأللكراأ  ،قرد ر  ، راص نرثًء  
اقررق لخلقررق وقرره   رر، متث،ررل لل مشررارة مشرر،  لل معانررة معررني   رر،ر اققرر  أبمررر   لإذورر  

-207  ررراهعهللا. ل  رررردر ذل ررر   لخلطررررة ذلهتررررا  ص  ءطاو،ررر    أجررراذ ل   رررردل ي  للنقررراد ل 
208. 
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( 2  لءعقررلهللا) (  دتررا جررا  يف لكررد لم هللاإله مررا اقررق1وء،رر   ل  رراص ما ررا اً  رراهللا)
 اءعقررل إله ماجرراد إ دورر  لءررراري  للءعررا  مىاررر مرر  مىرراكر لءررنلا لال،ررة  لجتررل مرر  
جتق،اهترا  لإشررف جتررل ءقرنلا درراص   رارة مدأ  لإمررر مءب ،ر  وءورر اد ءقررل  لالررء  
يف ذءرررر  ل وررررد لءط،ررررس. هللا  اءعقررررل كررررا لخلقررررق لألله  للء ررررار لألعرررراه لءررررني ق رررررا 

 طالءرر   وذ كرا مورر،تد ألنررالر  لءالاضررقة لا،ل ر  لء امقررة مرر  ور رر   لألنرالر دقاررا ورر  إص
( 3جرررل جءءررر  ل قدوررر  إ اؤ ...للءعقرررل كرررا لء،ررراأ ل عطرررء  ررر  دلنررر   رررارة لء،تررراأهللا)

هللاإما لءن   قاءال لل،ا  للء ارة   ع ال إص لءعقل  ارة ءق ال  متام،ة لا  لو ا ك،را  ءر  
ررررة ح،ررر   مادوارررا  رررارة لء،تررراأ  لمرق ارررا و  درجرررة ءقرالرررا مًر   لوشررررلقاا   رررار   مر 

 (.  4لء تاههللا)

                                                 
 .251  ص 49  لكء لءرواءة 8( لءرواءةم(1
لكد ل لءقدوء هللاإله ما اقق   اقق لءعقل   قاه ء م إقرل وقه (  لو،تد واالص لء الا (2

 أقرل  لقاه ء م إد ر  أد ر   قراهم لور يت لجرء   مرا اققر  اققراً كرا إحر  و  م ر   
. 248  ص 2لءروررراءة ل امعرررة  ج"  إوطرررء  ل ررر  إ ،ررر   ل ررر  إواقررر   ررر  مارررن  ل ررر

م هللاإله مرا اقرق   اقررق لءعقرل  قراه ءرر  إقررل  أقرررل  ب قراه ءر  إد ررر  رأد ر  ب قرراهم لُرلي
لورر يت لجررء   مررا اققرر  اققرراً إحرر  و  م رر    رر  ماررن ل رر  إوطررء  لءرر  لءثررالذ  

ء   و رر . ل رردين حمتررد  للحا رراا لوق،رر  لءعقرراذهللا. إارجرر  لءطررللين ورر  إا إمامررة رضرر
. لقد لجدا يف لكد ل لءشر ج إله مرا اقرق 144لءو ،ة يف لألحاد ل لءقدو،ة   ص 

. إ  رررراًم إ ررررا دلللد  317  ص 5ل رررر  ح رررررل  ل ورررر د  ج لنىررررر   رررررارة ل عررررا  )لءققررررر( 
ة و  . ذكرر  ل رر   ،ت،رر17. إ  رراًم لءومررني  لءورر    د،رراذ لءقرردر  16لءورر    لء ،رراذ  

إص كررنل لكررد ل مرر  لألحاد ررل ل اضرراوة  ل ع،ررل إص كررنل لكررد ل ح ررة مرر  قرراه وٌرررف 
وءعقل  ل قاه وص لخل ر  عقق  ن  لء قتة  لمتاأ لكرد لم  طالرق ل   طرق    رقر    رار 
لءع ة   قاهم إن    لءني ل وء  ول إن    قرر  عررف لءعقرل   ول و ...لأل رل لءرورل 

 .513-512  ص 8در   عارض لءعقل للء قل  ج.وي ذء للءعقل ل ر
 .52  لكء لءرواءة  11( لءرواءة (3
 . 8  ص 2( لءرواءة ل امعة  ج4)
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 را عات: (خأيل صورة آدم عل  اّةاوى اإلاي:  

نىارررر  رررارة مدأ يف كرررنل ل وررر،ا   ا رررالاا وقرررل لء رررل  لكرررء هللا إ رررر مررر  مرررردع 
لءردلبي لكق  ل م  شء  و  شرء   لءالاورل  ،ر   ل ،ققرء ء رارة لءاجراد ل الاضرة وق،ر  

ألنررر  يف ل عقررراه  اجرررد مًر لءعقرررة  لء،قر ررر  مررر  لأل اررراأ  قررراه إ رررراذ مررر  مردوررر   
(  1لءروررابل هللاوص نورررة لءعقررل مرر  لءررراري ورر  لجررل د ورررة نررار لءشررت  مرر  لءشررت هللا)

للءراري  عا  كا لءالاورل ء  ر  ل  راشرر  عقر    رل وص درل لءالراوقني  العقراص مرا  ر مرلص 
واا    ور  لجرل  هللالل  ر اواا     ل العقاص للا   لإدللا  كرء مر  مرردع ل ررد

لال،ررة كررء لء ررار لمررردة مرر  لل،اء،رراا ل خوورراا مرر  مررردع ل ررردواا  عررا   لجررادلً 
مرر  لءعرردأ  ءرر،  مرر  ءرر،   لشررء  مرر  شررء   د عررة للحرردة  ررء همرراص لل م رراص  لل 
 ك،ا   لل  ارة  لل حردة  ألص دقاا مردواا لءراري ل ووا ر   لم ر اوا     ،ررارة

(.  اءعقرررل لوص دررراص وقرررة 2  إحوررر  لخلررراءقني  لإح رررر لكرررادتني  لإرحرررر لءررررل،نيهللا)
 ء    م قاه    ل  معلت وقة لءعقل.

وص لألءاك،رررة موررر،رط ة يف لء رررارة لانوررران،ة لءررر  كرررء اق،الرررة   يف إرضررر      رررا 
شرررخاص يف وق،رررة م رررن اقرررق    عرررا  مدأ إو لءرشرررر  و   ررراأ لءق،امرررة  لوص دانررر  لأل

لءررررنكاذ للمررررء    ا ررررنل ح ررررر وررررابر لك،ررررالانا للء ررررراا لل عررررادص  لإنالواررررا وق،ررررة 
  ررررراركا  لوص دانررررر  لألشرررررخاص يف لءوررررر،ءص للءرررررنلوص. لوارررررا دررررراص ذءررررر   الجررررر  
لك ترررررة  ألص يف لءقررررراة   رررررابل لاررررر،لا  رررررء  ا رررررة ارلجارررررا مررررر  لءقررررراة و  لءالعرررررل  

إمرررا ك،رررا  كرررن  لء رررارة   ارررء لءاجررراد  (.3للءىارررار د عرررة للحررردة يف لقررر  للحرررد.هللا)
أبورررر   لكرررن  لل،رررا  هللاءرررا إ رررا  اق،ررر   طر،ع،ارررا ءرجعررر  و  حاء،ارررا لألل   لاقعررر  
لء ررارة ورر  ذلهتررا  ل طررل نىرراأ لءعررا   للضررترل لجرراد لخلءبررق  لدرراص مرر  ذءرر   ررالر 
 لء ل للءالواد  لكا لءشر لحملهل  لء   م  ح ترة   ل  ق، رء  ردارا  ألص   را ر 

                                                 
 .8  ص 26  لكء لءرواءة 12( لءرواءة (1
 . 211  يف لء  ابي لءعتق،ة للء رض م اا  ص 8( لءرواءةم  2)
 . 14  ص42  لكء لءرواءة 1( لءرواءةم3)
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لل،ررا  وجيرراد  ل رد،رر  لءعررا  م رر  ح تررة   للء شررا  لجرراد م رر   ل ال ررل وقرر،ار لر،ررة 
(. كرررن  لل،رررا  لألل  كرررءم هللاكرررء  رررارة لءاجررراد حوررر   ل د،ال،رررة  ،ارررا لل  1لررررهللا.)

دت،ررة  لكررء جرراكر  ورر،ا ل  رد،رر   ،رر   اجرر  مرر  لءاجررا   قا ررل ءق ررار دقاررا لء رر  
(. 2 قررررردم    رررررل لألله  ررررراألله.هللا) وقررررره لءو ،ررررر   ل إي  رررررارة دانررررر  واررررررا إل

للء رررارة حاد رررة ل  ،ارررء يف لكررردل  للءرقرررا  و  هللال رررردع لألله لءرررني كرررا لءرررراري وررر  
(  لوذل دانررر  لء رررارة لانوررران،ة كرررء ل ق،ررراس  لكرررء ل ،ررر لص لءرررني ل خت،قرررج 3لجرررلهللا)

وق،رر  لءعقرراه دتررا ذكرر  و  ذءرر  إ ررراذ لءروررابل   رر ص دررل لألشرر،ا  وررو قء وابرردة 
ل لء ترراه لألله  لوذل دانرر  لل،ررا  لألل  كررء  ررارة لءاجرراد  ألص دررل لء ررار و  كررن

و، ،اء وء،اا  لكء للا ة  ألص  لءاجراد  رابر  و  حق،رق لء رارة لانوران،ة  لءر  كرء 
 ا ة لءاجاد  ألص ما كا مار وءقاة  كا إله وءالعرل  ول إص لءق،راس لخلراعئ كرا وقرة 

لءررررني كررررام هللالك ررررر وقرررره لألمررررار لء ق،رررراا لء ابررررراا لارررر،ءف لءعقتررررا  يف لل،ررررا   ل 
  الاا  قد إدرد  مج،عاا يف  عهل ج ب،اهترا.. ل ع،قردلص إص كرنل لك رر لءرني  طررد 
 ،رر  و رر   وقرره لء ررل  واررا كررا يف لء ررالاا لءنل ،ررة ءقشررء   ل يف لء ررالاا لءعرضرر،ة  

ا ررراف  للء رررالاا لءنل ،رررة  كرررء لءررر  وذل  طقررر   طرررل ل ا ررراف  لوذل  ر،ررر   رررر  ل 
(. 4لكرررء لء رررارة ل قامرررة  للء رررالة لءعرضررر،ة كرررء لءررر  وذل  طقررر     رطرررل ل ا رررافهللا)

  ء د م  لء،ت،،   ني ما كا وءنلا لما كا وءعرض  عر ة حق،قة لءشء .
حورررر  كررررن  لءقاورررردة ل نالررررة لءررررندر  ع،قررررد واررررالص لء ررررالا  لاررررءص لءا ررررا  إص  

قدملررررة  لذءرررر   رعرررراً ءق،اوررررار لخلرررراعئ  لءعقتررررا  قررررد إاطرررر لل يف لو،ررررراركر إص  لل،ررررا  
لور   ذء  هللاإ ر نىرلل يف كن  لل،را  د ىرركر يف ك،را  لء ر اوة  لك،را  لءطر،عرة  
لك،رررا  لء رررل   قاورررال  رررا  لمررر  كاك رررا ل ر رررال وررر  لء رررالذ لإاطررر لل لءق،ررراس  ألص 
 ك،ا  لء  اوة م ر اع لءطر،عرة  ارء شرء  ماجراد  لك،را  لءر ال  كرا م ر اع لءرراري
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(. لإمررا لء ررارة  ت اررا مررا كررا  ررارة مقامررة  1 عررا  مررردع   رروع ل مرر  شررء  مارررهللا)
لم ارررا مرررا كرررا  رررارة م،تترررة  هللالدرررل  رررالة  ا رررج  رررا ل ورررر   عرررد لءطررراه للءعررررض 
للءعتررق   ررالاا هلبرردة وق،رر   عررد دانرر  جوررتاً   ل وررته  ررار م،تتررة ءق وررر  مرق ررة 

لءورررر اص إل  و وررررر مرررر   و  إ  ررررل  ااي رررر   لوص  ع رررراا إل  و وررررر مرررر   عررررهل 
لكردررة. وذ ل مل  رر  لء،ررررة و  ل ارراا لءورر  د عررة للحرردة. للج،ترراع إل  و وررر 
مرر  لل ررول . مرر  ح،ررل  شررخص لألجورراأ  إمررا جوررر لءعررا   ررار   للحرردة. لءىقتررة 
إل  و وررر مرر  لء ررار. ل  رراص إل  و وررر مرر  لء مرراص. ألنرر  دلاررل يف حررد لكردررة إص 

 رارة(  ر صت ل راكر لكرءت  -(  لحور  لءث اب،رة )ك،را 2  الر  ور  لء مراصهللا)ل ور  ل 
للءررررراقء يف لانورررراص كررررا لءرررر ال   ل ل وررررد لءررررولا   ا وررررد ك،ررررا   للءرررر ال   ررررارة 
رلحان،ررة  لدررل كررن  لء ررار للخلرر،لا   رر را مرر  لءرردلبرة لألل  لال،ررة. ل ررنل للو،رررار 

ني ل رررردوع لل رررردَع  للءرررني  قررري وق،ررر  لورررر  قرررد م،ررر  وارررالص لء رررالا  لارررءص لءا رررا    ررر
لانواص ل طقق   مىار لءنلا لدتالهتا  للءعا  مىار ءأل را  للء رالاا ل و ررة وقره 
لءرررنلا  لكرررء  رررارة لءاجررراد  لكرررء للا رررة  كا رررة لحدلن،رررةم هللاما رررا ة وءالعرررل لء رررادر 

. و ررا لألءاك،ررة (3و اررا  لكررا لء،ترراأ  للء ترراه  للءال ررل  للءالرر،هل  للءر،ررة للءرإ ررة هللا)
 ل و،رط ة يف لء ال   م   ، حقاه  لل لحاد.

 خامةات: اساخ ف آدم:

ذكرر  إ رررراذ لءروررابل و  إص لانوررراص ل طقررق كرررا هللا ررارة قرررد قارررا لء رررار  
(  لإنررر   القررردلص 4لدلبررررة قرررد إحاعررر  وءررردللبر لءررر  دل رررا  ل ،ارررا مثرررالا  رررا  اقاررراهللا)

للءقرردرة  للك،رراة   القررد معر ررة كررن  لء ررارة.  لل لانورراص ء ررار   لال،ررة  مرر  لءعقررر  
شرر   ءرر،  ل ق رراد و ررد واررالص لء ررالا  لاررءص لءا ررا  مرر  كررنل ل عررل لء،شررر،   لواررا 

                                                 
 . 6   ص 42  لكء لءرواءة 1لءرواءةم (1)
 . 336  يف ل وا اجء   ص 10لنىرم لءرواءةم (2)
 .246  ص 49لكء لءرواءة   8( لءرواءةم3)

 .271  ص 49  لكء لءرواءة  8لءرواءة  (4)



 د. رائدة الدالي

89 

 

هللامررا   رراص مرر   ررالاا لءرلحرران،ني لل وررتان،ني للشررولدار  ،اررا  لكررء  ررالاا ج ب،ررة 
ءاجرراد وءعرردأ   قرراه  ررا وقرر،ار مقاءررة ماه ررة  لكررء مقرلنررة معاررر أبضرردلدكر  درراقولص ل

للءعقررر و اررل  للك،رراة و رراا  للءقرردرة وءع رر   للكردررة وءورر اص  للء ررار وءىقتررة  
لدررررل كررررن  ل اجررررادلا وء ررررالة يف ل ا ررررا ني  ررررا  مقارنررررة ألضرررردلدكا ل  ا ررررج  ررررا 
لءرراري ورررران    ررل ونرر  ارراءق لءاجرراد للءعردأ    ررار   ا رراً وخلققررة  جاوررل ل رراا 

 ا اً وءرقا   ماجد لءعقرر لل ارل  راا،ص وءعقرر. درنء  مرا  اجرد للك،اة    ار  
مرر  إ عرراه ل خقرراق،ني  مرر  لءرلحرران،ني لل وررتان،ني للألوترراه   ررورر  لءادلبرري لءرر  
 ررررر،ار  لل ًر ل الاضرررررة وقررررر،ار ووررررر،الادة  ع رررررار مررررر   عرررررهل  حرررررح   ررررراص وررررررران  

ر يف ل عررررررل  لل ماجرررررردكر دقاررررررر  لمعطرررررر،ار لك،رررررراة  ب ل   رررررراص ما ررررررا اً   ررررررالاهت
 ور،رقا ا وءشررردة ءرر   ،اررا  لكررر ذل درجرراا لم رراهه  لء ررل للحررد مرر ار   ررالة    ررد 

 (.  1وقه ما دلن   ا  ل ،خ ص  ال قااهللا)
  شرررج كرررن  لء  ررراص ورررر  قاوررردة لء،   ررر  لءررر   رررررس وق،ارررا إ رررراذ لءروررررابل 

لوص لشرود   لو،قادلهتر    ر ص    ، رج   رالاا ب  ، ر   و ارا  ل رالاا    عرا  
وءقالب مي ل اجادلا  ل  شارد  يف ل عل  ذء  ألص لء الاا  نلهتا  ماكا رة لرا مر  
قررررررررل   وررررررررران  لكرررررررا م ررررررر   و ارررررررام هللا اءرررررررراري وررررررر  لجرررررررل  ل ما ررررررراف   رررررررالاا 
لءرلحان،ني... لل   رالاا ل ورتان،ني  لوارا  رال،  مر  ح،رل إ اام را  ونر  قردس إه   

ررررد مررررردوع مرررراكور   رررررد  مررررا  شررررا   ل العررررل مررررا معقررررل لءعقررررل   اوررررل  رررر، م ال عررررل  ماجو
( للانواص ل طقق ملثل متاع لءعرا ني   ا رال  رلحراً لجوردلً   ل ا رال  نالوراً 2 ر دهللا)

لوقًء  لء  لءقدرة  للءعقر  للك،اة  هللالءقردرة يف لك،رالص دقر  مر  لكوتراس و  لانوراص  
حرح   راص  ا ،ر  م ارا قردرة    ص ء ل شخص م  إشخا   قدرة  ،ت،   را ور   ر،  

لانواص وق،اا دقاا ... ب لءعقر ل خ اص    لانواص ل ،ت،ر   ر  ور  لك،رالص كرر  ،ر  
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مشرروداص ل شررردة ل ورراللة  ررل شررردة     رر  للنال رراه للورر،عء  يف لءطرقرراا ل رل رري يف 
لق،ررر  لءررردرجاا حرررح   ررراص  رررا ،ار  ،ررر  ل عر رررة لرررر  ررر م لء ررر  يف همانررر   للك ررر،ر يف 

ل الاض وق،  ذء  م  لءقاة ل ، قة    م  لءعا  لألوقه ل خ اص وءعقرر لءرني  رقال 
ء     إص   اص معقتاً    دلن . للوقر إص لانواص ل عرف لرر إورس لء راس ارا ل،راجاص 
وء،  كا اق،الة   ورران   ،ار  لإم،   وق،ار. ب لك،اة إ  اً مشودة  ني لك،الص دقر  

ح،ررررالص ذل حردرررة لح،رررراة  لء،وررررال كرررر م،وررررال    ... لكرررر ذل إوتررررار ق ررررار ...لدرررل 
لعررراله ل ررررني ذءررر   حررررح   ررراص ل خ رررراص وك،رررراة لءدلبترررة مرررر  لن،قرررل مرررر  لء ررررارة 
لانورررران،ة و   ررررارة ل ءب ررررة  لمررررا دلص  قرررر  لءقتررررر و  مررررا  ررررا . ب دررررنء   ررررالة 

م،ررا  اص يف لءردرجاا  ب لءرلحان،ني لل ءب ة  لكر إ  اً مشوداص يف كن  لء الاا  
(  1  اص دنء  حح   اص لءعقل  ا ،ار  ،اا  للءوا ق لر وء،ارا لل راص وقر،ار  راهللا)

ذء  إص لءرل  و د واالص لء الا  لارءص لءا را  قرابر   الور   ءر،   عررض لل جورر  
لل جرراكر  لل كررا م، ررل وءررردص  لل كررا م ال ررل  لل كررا دلاررل يف إجورراأ لءعررا   

ارارج  لكرن  إل راف    عرا . هللاللء رالاا لحملر،ة ءرنلي لألءرراذ للءعقراه يف لل كا 
معر رررة لءرررراري م ارررا وررررران  أبنررر  ل  شررررد   ،ارررا إحرررد ورررال   ل عقررر  لءرررني  عقررر   نل ررر  
لإلجد    قتا    ماجادة يف ماجادل   موطارة  يف إرض  ل ال    لكء ماي   ل  ،ا رة 

اور  ،ارا لءالقرج وق،ارا  لكرق ل ررني  ل عرا   لء ررل  يف ل  ا  ليف لألنال هللا  ،أمل لء ر
 (.2ل و،ق،رهللا)
مدأ لءرررل   ءرر  يف لألرض  ررارة  لءرر  يف لءوررتا  مثرراه  للانورراص ل طقررق نوررخة  

مر  لء رار ني   رارة لءعرا  لألوقره  ل رارة لءعرا  لألورالل   رارة ول،رة  ل رارة دان،ررة  
هللالكررا لانورراص ل طقررق لء قررء ل طررراع وقرره  للخلققررة ل دم،ررة  ررارة نا قررة ءقعررا  لء ررر، 

مج،ررري لألارررء   لووارررار مج،ررري لء ررر ابي للألوتررراه  ل لانوررراص ل  برررء  لدرررل لء ررراس 
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إشخاص لنل لانواص  لكا اق،الرة   يف إرضر  م رن  راأ اقرق مدأ إ را لءرشرر و   راأ 
ج  ( كرررررا مدأ ل وررررر اد ءررررر   لل وررررر،خق1لءق،امرررررة  لكرررررء لءررررر ال  لء ق،رررررة لانوررررران،ةهللا)

لو تقرررة مرررا مررر  ح،رررالص  لل معررردص  لل نرررراا  لل ردررر   لل  قررر   لل دادررر   لل 
 رررج  لل ماجرراد مرر  ل اجررادلا ءرر  اا رر،ة  ول لكررء  اجررد يف لانورراص إل مثالهتررا  
لكرررررن  لخلرررررالص ل  اجرررررد يف شرررررء  مررررر  إنرررررالع ل اجرررررادلا لءررررر  يف كرررررنل لءعرررررا  ول يف 

  هللاوص لانورراص لحررد   عررد دررل دثرررة  دتررا إص لانورراص  لمرر  إجررل ذءرر  قاءرر  لك تررا
(  لألص يف  رد،ر  جورد   رارة  ورر لءعرا   2لءراري جل   اؤ  لحد  قرل دل دثررةهللا)

 لألص يف إ عاه نالو  مثاه أل عاه نال  لءعا  أبور    ا  وا اً   ،لً.
 

 اخلامتف:

لءال ر ررة  إ ررراذ لءروررابل لوص دررانال ماررا  للا ررة  ول إ ررر قررد لضررعال   ررت،ار
يف درررل وقرررر مررر  لءعقررراأ  للءشررراكد مرررا  ردرررا  مررر  لءررردر لءثترررني وص دررراص وقررره مق، ررره 
لءشر عة  لوص دراص وقره مور،ا  لءعقرل  لوقرر لءرد   و ردكر كرا إشررف وقرر مل ر  إص 

 -لخلا رررررة -  اءررررر  لانوررررراص  لوص دررررراص درررررل وقرررررر خيررررر،ص  طرقرررررة مررررر  لء ررررراس )لءعامرررررة
كررن  لءطرقرراا كررر اا ررة لخلا ررة  لإوقرره  ل ،اوررطني  ررني لءعامررة للخلا ررة(  رر صت إوقرره

عرقررررة مرررر  كرررر ل  كررررر إاررررص لخلررررالص لءررررن   كررررر لءرلوررررخاص يف لءعقررررر  لل و،ر رررررلص 
لءرون،رررراص  لءررررن   إح تررررال لءعقرررراأ لءرايضرررر،ة  للءطر،ع،ررررة  للال،ررررة  مرررر   عررررد لء، ررررد ق 

 للء،وق،ر وكقابق لال،ة  لم  ب عق  لءلكاص.

                                                 
. رلجيم لءرواءة لءثان،ة وشرة م  ل وتان،اا 235  يف لألاء  لل دلذ  ص9لءرواءة  (1)

.  لرلجي إ  اًم لءرواءة لءثاءثة  3لءطر،ع،اا  يف قاه لك تا  إص لانواص وا    ،  ص 
 .211لء الوان،اا لءعقق،اا  يف معل قاه لك تا  إص لءعا  ونواص در،  ص 

  لكرررء لءروررراءة 12ق اب ررراا مج،عارررا يف اال ررراا  رلجررريم لءروررراءةم( يف مشررراردة لانوررراص ء(2
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وقره إص لءرد   للحرد  لإص لءر ص للخلرل لالرء  إدد واالص لء الا  لاءص لءا را 
للحد ل  ،عدد  لوص  عددا مو،اايا لءالار  لإصت و ااأ ل عاين خير،ص  را إكقارا لكرر 
إاررص لخلررالص  ذءرر  ألصت لءا رراه و  لكق،قررة كررا ركرر  لءىرراكر للءررراع  معرراً  لشررر  

شررلبي )وءعقرل( لءعقر للءا اه كا لء،قرا   ل رنل  مل ر  لءا راه و  معراين للضرعء لء
م  اءه لد،واذ لءعقاأ  إل مر  ارءه عاورة لألنر،را )ع( لل رراوار )لء قرل(  ول إص 
 قا  لكق،قة لألا،ة لكء حق،قة )حق لء،قني( ل   راص ول دشرالاً لللامراً  لكر ل  كرر 
لءرلوخاص يف لءعقر  وما ل ،دل  م  لحء   لو اضر،  وقر،ار لءعقرر للا، ا رار  ر  مر  

للر ررة وقررر لألنر،ررا   لومررا  طقرر  كررنل لءعقررر ل ،رردل  مرر  لءعررامتء ل ررالً و  لءرلورر   إنر،را 
يف لءعقررر  لكررنل لءرورراخ لءررني   ررل وء،رر  لءعررامء ل   رراص ول وء،ا ،ررق لالررء  وذ  ل 

لم اررا  ررارة -للءررررل يف ل وررابل لال،ررة    ررر  واررالص لء ررالا  لاررءص لءا ررا  لء ىررر
أ لءشرررو،ة للك ت،ررة معرراً   ،رردال يف كررنل لءوارر،ص لءعامررة ول  رر  كررن ،ار لءعقررا  -مدأ

 وذل إرلدلل ذء   لوذل لن ر   نالاوار لنل لءعقر وءطق  لللج،ااد. 

  اائج البحث:

)ع، ررة( للحرردة  ذلا  م وص لءاجرراد و ررد واررالص لء ررالا  لاررءص لءا ررا  ك،ررا أ لاو
 ررار م،عررددة  ل ر رررة لألل  يف كررنل لءاجرراد كررء إشرررف ل رل رر   لإمتاررا  لإدتقاررا  ب 
 ، رر ه كررن  لء ررارة مرر  إوقرره مرل رر  لءاجرراد و  إارر  ل رل رر   للألوقرره دلبترراً لإ رردلً 
ك،رررا   رررا ح،ررر  واضرررا ة وء،ررر   للءرررني حررر  دلبتررراً لإ ررردلً  رررارة ءقرررني  اقررر  لمردررر  

ة وء،رر    للل،ررا  وعرر   للء ررارة ورراكر  ل ررني لءىاررار للءرطرراص  ، قرره  ررارة واضررا 
مدأ يف مرل رارررررررررا ل ،عرررررررررددة  مدأ ل ورررررررررد  لمدأ لءررررررررر ال   لمدأ لءعقرررررررررل  لمدأ لالرررررررررء 

 ل و،خَقج يف لءوتالا للألرض.
ررررر  ررررار لء اب رررراا يف اثنيةةةةااو م ءرررر،    شخ رررراً   ررررل كا تررررة لحدلن،ررررة  لكررررا ل ىاو

اد يف درل شررء  مرر   رر،  اءطرة  لل ناهجررة  لل حقرراه  لل لحرراد  لل،را   لكررا ماجرر
 لواا كا   ل  اتر. -متو اً وء،     لءني مل ي لء، و،ر-لل  ا ج   أبن   ارة 
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م اق،الررة   يف إرضرر  و وررد لحملورراس كررر لألنر،ررا )ع( مرر  ءررردص مدأ)ع( اثلثةةااو 
 (.و  اامتار حمتد)

يف إرضررر  ل الل ررر  كرررا لءررررل  ل الرراض مررر  مرررردع لخلءبرررق وقررره م اق،الررة   رابعةةةااو 
ل اجادلا أبوركا  لكا لءرل  لء اينت  ل رارة لء رار  كرا مدأ لءرلحراين  لءرني وقتر  
  لأل ررا  دقاررا  لءرر  درراص لألمررر وءورر اد  لوء،رر  لاشررارة يف حررد ل لء ررارة هللاوصت   

 اقق مدأ وقه  ار  هللا. 

 اّصادر:

 .لءقرمص لء رس 
 .)لء ،اذ ل قدس)لءعاد لءقدس للءعاد ل د د 
 رررررر،ال اررررر، لءرررررد   لء ردقرررررء   2  أ1لارررررالص لء رررررالا  لارررررءص لءا رررررا   أ    

  د ر  ع  حوني  مقالاة مء رة أرخي،رة ءرر إ،رد هدرء وشرا  م رر  ل طرعرة 
 .  1928لءعر ،ة  واأ 

  طررررء(  واررررالص لء ررررالا  لاررررءص لءا ررررا   لءرورررراءة ل امعة)ل  وررررا ة ءقر رررر،ر لمر 
 .1949  حق،ق مج،ل  ق،را  دمشق  لمتي لءعقتء لءعرا  2 ج1ج

  واالص لء الا  لاءص لءا ا   جامعرة ل امعرة  حق،رق ورارف أمرر  دلر لء شرر
 .1959ءق امع،ني   ،لا  

 ل رلجيم 
    ل رررر   ،ت،ررررة  در   عررررارض لءعقررررل للء قررررل  حق،ررررق لءرررردد،ار حمتررررد رشرررراد وررررا

 .8  ج5. ج1991
   مش ل لكد ل ل ،ان   حق،ق ل عق،رق ماوره حمترد وقرء   ر،لا  ل    ارة

 2  1985. 
 ل عررررا   رررردر لءررررد   لءقانرررراي  شررررر  لألر عررررني حررررد ثاً حق،ررررق ل عق،ررررق د.  اإ رررر

 حو  دامل  ،قتاه   دلص أر  . 
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   يف 1976وثتررراص إمرررني  ن ررراص  قورررال،ة  لل،ئرررة لءعامرررة ل  رررر ة ءق ،ررراذ  
 لء امل لحملقق دللد لءق، ري.حق،ق د،اذ وقر لء، اف ءقش،  

  رراد  رر  ورررد    رر  ،رراد لء،رراجيري  وق،رردة إكررل لاملرراص يف اقررق مدأ وقرره،
 .1989  2 ارة لءر،   ل تق ة لءعر ،ة لءوعاد ة  دلر لءقال    

  لءررررردرة لءالررررراارة  مرررررء وررررررد لءرررررر،  ل رررررامء  ضرررررت  د،ررررراذ  لءررررررلهي  إوررررراس
   ه. 1328لء،قد    م ر  دردو،اص لءعقت،ة  

  ررر  م،تررراص لءقررررع  لألندءورررء   قررردس حورررني مأي  دلءرررة لكرررابر    ماوررره 
    دلص أر  .1م ،رة لءثقا ة لءد  ،ة   

   لءشررر ج لءرضررء   ررج لءرء ررة ألمرر، ل رر م ني وقررء  رر  إا عاءرر   مرري لءشررر
  ل و،شرررار ة لءثقا ،رررة لا رلن،رررة  دمشرررق  1لءق ررراي  حق،رررق وقرررء إن رررارايص   

2007. 
 ين  ل قرررل للء ررررل  م رررر  م ،ررررة لمطرعرررة م رررطاله لءرررراا لإللد   لءشاروررر،ا

 .1967  واأ 1ج
   ه. 1328 خر لءد   لءرلهي  إواس لء،قد    م ر  دردو،اص لءعقت،ة 
    لءرردد   ح،رردر 2حمتررد ل رردين  للحا رراا لءورر ،ة يف لألحاد ررل لءقدورر،ة  

 كر. 1358مود  
 لء راي )ل وررراند للء ررررا   لنورر    ل.ي  ل ع رررر ل الاررررس ألءالرراظ لكرررد ل

 .1936للءو  ( )ل   ح رل  إ ا دلللد  لءومني(  ر ل  ء،دص  
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 أسس بناء اإلنسان في التراث 

 الفلسفي العربي 
 "ابن رشد نموذجًا"

 

د. عبد اهلل سيف الدين
*

 

 املقدمة:

اقتضتتس ّتتاخلا ا تتخلق ، أن تتي  يّ  تتلي يبخلتتا فقنأتتا داتتخ    تتق يّتت   تت      
شتتتتل و  الةا رتتتتا لتتتتل مس  ىلتتتتا فنتتتت  ال تتتتتة  ا  تتتتلا  تُنتتتتتق  التتتتت أتتتت   ا تقتتتتخ  

خّل تتتتة ل فةاالتتت   خّل اثتتت بل فتتتت الراتتتخ  هلتتتة يتتت بل فتتتت امتتت    يأتتتل    اجملتقعتتتخوإ   
ّا الراتخ  ا اتل هلتة قخدنأتا  الراخ  الصتيأ   ال تعيف ، ّترأني  تة  ةتل ن   ّ  امت  س   

ترت ي   لأتي تاتهتيفس  ي  اّتع ا  لنه   يبضخًإ  خمل للا ت  ن مبجقنهخ ية  اإلن خّ  الاي
ّا اإلن خّ هلة التيي برتو  هلتة التيي بهت  إ ه دت  هلتة ىاتتي فات ٌ اّتتع ا    ل بتي  يي  
ُّ   تةم برتو دت  ٌن اجملتقعتخو  ا   تخّ  ال خدنأا  ّ بُرت   بُهت  إ   ىا التخ دُتو اإلن تخ
 اثضتتتخناو كل تتتا  املاخّتتتا لتتتي  إن تتتخّس  لاتتتت  ىا التتتخ هُلتتت    هلتتت   ي  تتت   تتت  داتتتخ  

ّ   الخ ي إإ    ىاً  اأتك باتّة داتخ  اإلن تخّ الأخةت   يي مبتخ هلتة  ن تخ ي  ث تخ،   التٌل
  عً   

هليا ال ؤا   نغم يُلأتي  فقأق  الع  س  د بهيف يه تةج  لي  جخدتا  ايت    ت    
د قا  ه د  ق  جن   جخكٍو دع   نظلايو اإلص ح  الراخ  فات  الأ ّتأاس  فنت  التل 

 أاخً لتجخنب ال عةب ، ال انج اثضخن  اإلن تخنأا  كاااتخ العصةنإ لاتا اّتعلاةخً د

                                                 
 جخالعا ت لبتإ - نأا اآل اب  العنة  اإلن خنأا  -ق م الأن أا -يّتخى ال خف   *
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الت تنخأص    اإلجخكو ية   أأأا داخ  اإلن خّ اجلت بل مقت  ال تع  اثضتخن   ، 
ال ةلا الةج   يه  هليف: "يَّ داخ  اإلن خّ باّة كلعنم  العق  العخً"إ نعتم  نتي لتت باتّة 

الصتتتيأ  الاتتتخ م  كلعقتتت  املأأتتت   هلاتتتخن داتتتخ  ي أ تتتيف للن تتتخّ  ه لع  تتتخّ  هخل كلعنتتتم
 الصخحلإ
هلتتتتيا الريتتتتتل  خ لتتتتتا لنتعتتتتتلم فنتتتتت   جخدتتتتا ادتتتتتت نشتتتتت  الأأن تتتتتةم  ال خةتتتتتيف  

 الأ أي  فتت ال تؤا  فنتك التي لإ  هلتيٌ اإلجخدتا ّتاريل فاهتخ ، ي اتل  ترتي اهلتقخالتخً 
كملةةةع اهجتقخفيف  ال أخّتيف  هلتة "الضتل ني ، ال أخّتيف" التيي  تص  شتلح  أتي  

اعلض  تة  هليا الريل  ي اخٌن  التت أت   ةنتا  تخب "اجلقه إ ّ  ةنبا"     ّة
الت املرخيل  الأ لاو الألفأاس د  اً الت اث بل الأن أيف فت الع خئ  فقةالتخً     نهلتخ 
ا ّخّتيف ، داتتخ  اإلن تتخّإ  ي اثتت بل فتتت ال تخبا  ن تتأا ادتتت نشتت  ، ال  أتت  فنتت  

تتر  التانرتتخو ال تتعخ   التتا هلتتيف غخبتتا املتت ّ الأخةتتن ا   فتتت تتتخو اإلن تتخّ الأخةتت  ّ 
حتصتتتتأني لنأضتتتتخئ  الاظلبتتتتا  العقنأتتتتا ، اهجتقتتتتخع اإلن تتتتخ    ىلتتتتا  نتتتتي التتتتت أتتتت   

 يّ  داخ  اإلن خّ ، امل باا الأخةنا فا  ادت نش إ  -الخ تأاخٌ–التعلض لرعض 

 العقيدة وبناء اإلنسان: -أواًل

خّل لنع خئت   ا ل تأم التا تتل ج متخ ّأخّتا ب ه  التتخنب،  ي باتي قرت  الخةتأي  فنت  ي
تتأخهخ  التت  ن ا دتتلس ، تةجأتتي ال تتنةن الأتتل ي  اجلقعتتيف العتتخً   ن تتل تنتتا الع خئتت   تّل
 ، تاتتةبت اه خهلتتخو ال سالتتا لتي أتتق غتتخايو  يهلتت ام تنتتا الع خئتت   التتت  تتانهم ي  
تصتتت ن فتتتتاهم  د تتتلاً  تتتتخنةا ي  فمتتتاإ لتتتتيلا  تتتخّ داتتتتخ  اإلن تتتخّ الاة تتتتخً كل نجتتتتا ا  ي 

تتتتلُ فنأهتتتتخ اجتقخفأتتتخًإ   ناتتتتي  نقتتتتخ  تتتتخّ جتتتةهلل الع أتتتت   ي اتتتتَل: اللافتتتتخً  كلع  أتتت   التتتتا بُا ا
لنأضتتتتخئ  ا أ قأتتتتا   نصتتتتخ خً ملرتتتت ي اإلن تتتتخنأا  افترتتتتخناً مل تضتتتتأخو ا ياتتتتخ  الع نأتتتتا  
 التصتتتخقخً دةاقتتتم الاتتتخ  ، شتتتؤ خم اثأختأتتتا  أصةصتتتخً التتتت جهتتتا العتتت    اثلبتتتاس  تتتخّ 

الع أتتت   ي قتتت  ّتتتعخ    ي اتتتل  خفنأتتتا  ي     ثتتت اً    خنتتتس اإلن تتتخّ التتتيي تراأتتتي هلتتتيٌ 
 اإلّهخالخو اثضخنبا الا ت  هخ يالاخ  تنا الع خئ  ي ال يصخلًا  غً   يفقق يثلاًإإ  
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ّا الربهلتتتخّ فنتتت  ىلتتتا ه  تتتتخج  اتتت  يالانتتتا ي  فظتتتأم دأتتتخّ  باأتتتيف يّ ن تتتتعلض   
َُقأخلزت   ، منخىج الت الع خئ  اث باا  املعخصل  الا  خّ مخ دا

خؤهلخ  داأتهخ  كلتخيل  عنهتخ امل
ال تتلنأا التخّتتم ف تتل  الع تتلبت   ناتأتتيف كإلشتتخن  لناقتتخىج ا  اتتل ايت تتخناً للن تتخنأا 
  تتخهل ً لنأضتتخئ  ا أ قأتتاإ  اجتت  يّ الاخسبتتا  الأخشتتأا قتت  دَتاَتتَتتخ  ن تتخ ً   لااتتي نتأجتتًا 

 بلاعز اإلن خنأا  مل ب م اهفترخن الت س  هحنلام ال    هليا الراخ  ي  لاةني داخ  أخ ئخً مل
ّا  خفنأتتتتا  ن تتتتخني ، امتتتت    خنتتتتس يةتتتتعخ هخ ، الراتتتتخ   اإلفقتتتتتخنس  لنأضتتتتخئ    جتتتت   ي
  تتتتيلا التجلدتتتتتا اهشتتتتت ا أا ، اهحتتتتتخ  ال تتتتتة أأا  البمتتتتتخ املأجتتتتم   نظ  تتتتتخ التجلدتتتتتا 

ع  انأتتتتا التتتتا غخلرتتتتخً التتتتخ ال ك لا أتتتتا العتتتتةنا  ، التتتتةهايو املتيتتتت   ا اللباأتتتتا  يل  تتتتخ ال
    يت ، ني  ال خئقتتتتتتتا الع أتتتتتتت   الصتتتتتتتهأةنأا دعتتتتتتت ائهخ (1)ت تتتتتتتقأهخ   خفأتتتتتتتا ي   قخئأتتتتتتتا

تتتتتخ خ العاصتتتتتلبا ،  ن تتتتتاا ا تنتتتتتاإإ  غتتتتت هلم  اتتتتت  التتتتتت  للن تتتتتخنأا التتتتتت أتتتتت   ةخّن
 امل تر بتإ 

مل باتتتت ادتتتت نشتتت  ددخ تتتٍ  فتتتت   ن الع أتتت   الصتتتيأيا  يبأتهتتتخ ، داتتتخ  اإلن تتتخّ 
ّض  خنتتتتس ال تتتتتا    ي الأضتتتتخئ  ا أ قأتتتتا اجمل تقتتتتم  الراتتتتخ  ال تتتتنأم  الأخةتتتت إ ىلتتتتا  

 املرتتخ ا ال تتلفأا   تتقتتتم كلا تتخ  التتيي بل تتم التتت شتتلّ اإلن تتخّ   تتلض الع تتة  فنتت  
التلالتتت   اهفترتتتخن  بؤ تتت  يلبتتتا اإلنا    اهأتأتتتخنإ لتتتيلا جنتتت ٌ بتعتتتلض متتتخ كإلشتتتخن  ي  

  نتي قت  أصتهخ لتاتّة الةةتةفخً  يت  يهلتم تنتا صلب  العرتخن  ، العظتم الؤلأختتي  يتى
الا تك فتت الاتخهلأل ا  لتا ، ف خئت  املناتا  تعلبتك التخ  قتم  أهتخ "املؤلأخو  هلة  تتخب 

  الصتتليخً دةةتتةح فتتت غلةتتي التتت (2)م تتا التل بتت  التتت ال تتري امل بأتتا  الرتت ع املضتتنا"
خئت  التتا   ت  نيبتتس يّ ي يتص ، هلتيا الاتتخب فتتت الظتخهلل التت الع »التتللأك  د ةلتي: 

                                                 
يأتل الاظتخ  ال أخّتيف التيي بت فيف ال ك لا أتا  بار هتخ ترعتخً ملصتخحل نجخلتتي  شتل خئهم يتة    (1)

م ، هليا املةةةع  انظل الا ً  تخب: الاظتخ   العخمل    ق العخب  التع    ل نجا التاخقضإ لنتّة
ال أخّتتيف ا اللباتتيف   لأتتك: مقةفتتا التتت الرتتخياا   شتتلام: الأ تتأ   ةن تتخّ  دأتتخن التتخن ّ  

 (إ14 َ  13 َ  4)الأصة :  2018:  ق  فلب صخصأ    سان  الا خ ا   ال ق  ّةنبا  تلةا

انظل: اجلخدلي   ق  فخد : ادت نشت  ّت     اتل  الل ت   ناّتخو الةيت   العلدأتا  دت  و    (2)
 إ110  ص2001  2و
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قصت  ال تلع  ت  اجلقهتةن فنأهتخ  نتيتتل  ، ىلتا  نتي ال صت  ال تخنع صتن    فنأتتي 
تتتتتتنم م تتتتتتا اجلهتتتتتت   اهّتتتتتتتاخفا   تتتتتتإّ الاتتتتتتخ  قتتتتتت  اةتتتتتتالدةا ، هلتتتتتتيا املعتتتتتت   تتتتتت    ّ
اهةتتالاب  ، هلتتيٌ ال تتلبعا  يتتى يتت ثس  تتلت ةتتخلاإإإ افت تت و ،   افت تتخ او 

لخهللهلتتتخ  ي   بتتت و ن لةهلتتتخ فنتتت  تنتتتا خمتنأتتتا  صتتتل س  اتتت اً التتتت يلأتتتخ  ال تتتلع فتتتت 
اهفت تتخ او  سفقتتةا يختتخ ال تتلبعا ا  ي التتا قصتت  كثقتت  فنأهتتخ ةأتتم الاتتخ إإإ   ىا 
تؤالنتتتتتس ةأعهتتتتتتخ  تؤالتتتتت  ال صتتتتتت  ال تتتتتتلع  لهتتتتتل يّ جنهتتتتتتخ يقخ بتتتتت    ثتتتتتتا    بتتتتتت و 

 إ  (1)«الرت فا
لنهلخ اّتتتتاال ادتتتت نشتتت   اتتتل  هلتتتيٌ الرتتت ع  اهحنلا تتتخو ، سالخنتتتي   ي نن   ايتتتا ةتتت

فنتتتت  الع أتتتت    فنتتتتت   يتتتت   ا التتتتا  ال تتتتتت رنهخ   ي تتتت  يّ الاتتتت  تنتتتتتا الأتتتتلت ي قعتتتتتس 
إ (2)«، شتتتابّ  ترتتتخغض  يتتتل ب  ال قتتتةا ال تتتلع   لقتتتةا الاتتتخ   تتت  التألبتتتق»امل تتتنقا 

لتتيلا ه دتت  التتت اإلصتت ح لتتأ  التت بو   تتا دتت  ال أخّتتيف  اهجتقتتخفيف يبضتتخً   تتتقت 
لأتتك  تتتخب ، املةةتتةع  العتترباً فتتت يجتت  ن تتم هلتتيٌ الرتت ع ي صتت  فتتت ف التتي  فنتت    »

اّتتتأخئي   ملتتي ةتتخ هنتت  هلتتيٌ ال تتلبعا  اإلّتت الأا  التتت ا هلتتةا  الأخّتت    اهفت تتخ او 
ا ل تتتا التتتا فلةتتتس متتتخ  ّتتتةا  ةتتتت با تتترّة ينأ تتتهم  ي الأن تتتأا  ي  التتتت ا صتتت قخ  

 إ  ى  ّ صتت ح الع أتت   ،(3)«اجلهتتخ  التتيبت بتت فّة التت  خع فتتت التت بت ةتت  الأن تتأا
نظل ادت نش  هلة يّخ   ص ح اجملتقم  ىلا مبخ ل   الع أت   ال تنأقا  أصةصتخً ، 
اجملتقتم امل تتنم )اجملتقتتم التتيي فتخن  أتتي ادتتت نشتت ( التتت قت ن  فنتت  نرتتي ا   تتخو  اثتت  

 إ      (4)الت الصلافخو  تةيأ  اجلهة  ملةاجها ينةاع املخخ ل  ا اةب

                                                 
 إ111-110امللجم ىاتي  ص (1)
ل    ناّخو الةي   العلدأا  د  و  ادت نش :  ص  امل خ   ت  مي:  ق  فخد  اجلخدلي  ال  (2)

 إ122  ص1997
 إ 103اجلخدلي   ق  فخد : ادت نش  ّ     ال  اللجم ّرق ى ٌل  ص  (3)

 تتتتيلا انظتتتتل: ادتتتتت نشتتتت :  صتتتت  امل تتتتخ   ت تتتت مي:  قتتتت  فخدتتتت  اجلتتتتخدلي  اللجتتتتم ّتتتترق ى تتتتٌل  
 إ125-124ص

 إ 112-111انظل: اجلخدلي   ق  فخد : ادت نش  ّ     ال  اللجم ّرق ى ٌل  ص  (4)
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ّا داتتتتخ  الصتتتتل ح  هلاتتتتيا  تتتتإّ التتتتخ كاتتتتت قةلتتتتي ي  التل أتتتت  فنأتتتتي   تتتتيا ا صتتتتةص ي
العقلانأتتتتتتا ال تتتتتتخهل ا  ال تتتتتتة  الع تتتتتتالبا اجلرتتتتتتخن   التتتتتتة ل  اهقتصتتتتتتخ با  ثتتتتتتةن  الصتتتتتتاخفا 
 املعنةالختأتتا  اهتصتتخهو  هلتتيف دتت  شتتا  جنتتخساو ي  هتتخ العنتتم املعخصتتل دأضتت  فر لبتتا 
العظقتتتتتتتخ   جهتتتتتتتة  العنقتتتتتتتخ  فنتتتتتتت   تتتتتتتة  التتتتتتتتخنب، اإلن تتتتتتتخ إ لاتتتتتتتت  د تتتتتتترا صتتتتتتتلاع 

 الع خئتتت   مل بتتتتم اّتتتتاقخن ىلتتتا ، داتتتخ  يضتتتخنيخل  ن تتتخ خلٍ  أتتتك فه  ا بتتت بةلةجأخو 
الر تتلبا   تت  التتت ق تتة  العتتخ   امتت   ، اجملتقعتتخو  ا   تتخّ  كل تتا  املانتتةب يتتى 
اآلّس  لعّتتتتك مل بتتتتاج  اإلن تتتتخّ ، اأترتتتتخن اإلن تتتتخنأا دعتتتت إ  التتتتل  ىلتتتتا دليباتتتتخ  التتتتخ 

اتتخ س  ،  نتتتخ اثتتخلتا ّتتتاّة الاتأجتتا  لت صتت  ، داتتخ  اإلن تتخّ ي  لت تتةبي ، ىلتتا الر
 خنثأتتتاإ ه دتتت   ّ ت تتتةبي الراتتتخ  ي  الراتتتخ  ا اتتتل ّتتتأاّة الانأتتتخً ي اتتتل   نتتتي ّتتتأيتخج 
تت ز يفرتتخ  هل التتي   ءتتت  فتتخ   الراتتخ  الصتتيأ   فةاقتتا  لتت  م تاتتخلأك الراتتخ  ا اتتل  حتقء

قتس   تم  تتخج ىلا اجتقخفأتخً  يأ قأتخً  اقتصتخ ايًإإس  تخنظل  تم ب تتدلت ىلتا التت الة 
 الت اجله   اإلالاخنأخوإإ  إ   

 يلتت يّ هلتتيٌ هلتتيف يتتخ  يقاتخن  العلدأتتا  التتا التتخ تت ا  تتتلا ح الاخختتخ الاتتي الاصتتك 
ال ّل التخّم ف تل املتأ  ي يتى اآلّس  اتم التت الةقتس َةتأعس   تم التت اإلالاخنأتخو 

نع تت   يهلتت نو    لاتتت التتا يهخل نأ تت  ا التت    يهخل ن ت تتنم لنأتتل   دتت  بأتت ض داتتخ يّ
العتتتت    جنتتتت   الا تتتتا كلتتتتاأ    حنتتتتل ا اتتتت  كه تتتتخٌ الصتتتتيأ   ال تتتتتنهقا الع أتتتت   
الصتتيأيا  التت اص ا صتتأ   ال تتتأأ بت التتت  خنداتتخ   تتخنب اآلأتتلبت  ، فقنأتتا داتتخ  
اإلن خّ الأخة    ق ال تضأخو العصلإ يي ال خلبت  ت  اإلالاخنأتخو  ال تتدنا  ت  

   كلعق  الصخحل ، متقعاخإالألص  لتيصأ  العنم الاخ م  ال أخ  

 بناء اإلنسان يف فلسفة ابن رشد: -ثانيًا

ّا  خفنأا ال فةاو ي  املياهلا الأن أأا  قأقتهخ اثضخنبا  بعا هخ  الت يأتل   
املرتتت ي  ال تتت ان اهفتقتتتخ  فنأهتتتخ ، تنرأتتتا اثخجتتتخو اهجتقخفأتتتا  ال أخّتتتأا  الا خ أتتتا ، 
اجملتقتتمس  ىلتتا ،   تتخن التةفأتتا الاةفأتتا لنع تتة  م أ تتا  أتت  الةجتتة  اإلن تتخ   الظتتخهلل 
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 تت  التتل  تصتتخ ن ي  ت تتنا اإلنا   اثضتتخنبا  ال أقتتا ا أ قأتتا  نأختتتي اإلالخدأتتاإ  أتتيف  
للن تتخّ التتت قرتت   بتت بةلةجأخ التتخ )ّأخّتتأخً ي   باأتتخً ي  ث خ أتتخًإإ(  بتصتت ن املةقتتك تأتتخن  
تتتا  صتتت يأا ي  يتتتى الأاتتتلّ  ن ا   تتتت  عهم العر لبتتتا  ا  بتتتا   رتتتا   ن تتتأيف ي  ال ّن

لبتتتتا قتتتتة  اهّتتتتتر ا   الضتتتت  إ  لتتتتأ  اث أ تتتتا  غتتتت  م فنتتتت   ن تتتتخنأتهم املهخنتتتتا  ي تع
خبتتتتتتخٍم يّ  ن تتتتتتأا ادتتتتتتت نشتتتتتت  التتتتتتت يأتتتتتتل الع  نأتتتتتتا  اإلصتتتتتت ح  التة أ أتتتتتتا  الربهلتتتتتتخّ 
 اهجتهخ   التل ب   الا    اإلد اعإإ   غ  ىلا الت املرخ ا  ا  اخن التا ية تخ  قت  

ً لتتتتي يضتتتتةٌن املقأتتتت   ، ال تتتتخيا الأال  ً  تاتتتتةبلايخل بتتتتا ي ندأتتتتخً كتتتتتس الاهجتتتتخً تلدتتتتةايً تاتتتتةبلايخل
 ك ال   فلدأخً الأة إ 

 يلا غوٌّ فت الرأخّ يّ ال تؤ لأا داتخ  اإلن تخّ ، فصتل  تتتةسع دتا الّؤ تخو 
ال دأتتتتتتا  التعنتتتتتتأم  كل نجتتتتتتا ا  يإ النتتتتتتةايت بتاتتتتتتخالنت ، التتتتتت  ن التتتتتتم ا ّتتتتتتل   ا تتتتتتأا 
اهجتقتتتتتخفيفس  لاتتتتتت  خفنأتتتتتا  تتتتت  هلتتتتتيٌ اجلهتتتتتخو اللتراتتتتتا كلاظتتتتتخ  ال أخّتتتتتيف   ن تتتتتأتي 

 با )ف خت يب بةلةجأتي(إ  هليا الل ٌ الت يأل متخ  التخصتص  ي فنتم ال أخّتا الع خئ
ّا  ي  العنتتم املتت   إإ  غتت  ىلتتا التتت الت تتقأخو امل تتخ اإ لتتيلا  خجلتت بل ى تتٌل  هلتتتة ي
ت تتقأا ادتتت نشتت  لعنتتم ال أخّتتا "كلعنتتم العقنتتيف" تؤ تت  يّ الهقتتا هلتتيا العنتتم ، اجملتقتتم 

ّا  دعتا يصتً   التتت ال تعيف لنراتخ  فنتت   الصتعأ بت الأتل ي  اجلقعتتيف فنت  يتٍ  ّتتةا إ   
ّا  الةةتتةع هلتتيا العنتتم هلتتة ا  عتتخ  اإلنا بتتا التتا تصتت ن فاخلتتخ   الرخ ؤهلتتخ »  أتت ٌ فنتت  ي
إ   تتتت  هلتتتتيا هلتتتتة  دتتتتلاس   اةتتتت   لتتتت  ن الأخفنأتتتتا اإلن تتتتخنأا امللتاتتتت   (1)«اإلنا    اهأتأتتتتخن

 خمل تتتتتؤ لأا  اث تتتتتةت   يّخّتتتتتخً فنتتتتت  الرتتتتت ي اثلبتتتتتا  انترخ ختتتتتتي الضتتتتتل نبا د ضتتتتتخاي النيتتتتتا
  الةاجرخوإ

 ال  تتتتس ل نترتتتتخٌ  يّ ادتتتتت نشتتتت  ، فلةتتتتي ل ضتتتتخاي اهجتقتتتتخع  ال أخّتتتتا  تتتتت د  
امل باتتتا الأخةتتتنا   تتتخّ هلتتتة ىان الارأتتتا التتتيي ب تتتخص التتت ا   بصتتتك يتتتخ  املتتتلبض 

                                                 
:  قتتت  فخدتتت  اجلتتتخدلي  الل تتت  تتتت ادتتتت نشتتت : الضتتتل ني ، ال أخّتتتا  تتتتل: ي تتت  شتتتي ّ    (1)

 إ 72س ص1998 ناّخو الةي    د  و  
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 نتتتخئأل املتتلض فنتت  ج تت ٌ  نأ تتي   بلشتت ٌ حنتتة التت  ا  املاخّتتا  كل تتا  املاخّتتاإ 
ىلتتا الأأن تتةم التجلبتت ي   ه ال خةتتيف العتتخ    اثأتتخ ي   ه  يي  نتتي مل باتتت   تتا

الأ أتتتي اجملتهتتت   دتتت   نتتتي الارأتتتا املتتت نن لاتتتتخئأل  ةةتتت  ا التتتةن  ا رتتت  ال تتتخفل خباتتتتل 
اهحنتتلام اهجتقتتخفيف  ا أ قتتيف ، املتت ّ ي  اجملتقعتتخو التتا فتتخن  أهتتخ ي  فخصتتلهلخ  

لح ا الانا  ب تلح  ت  التخ غقتض  الب  ّأخّا اجلةن الا اف و غخلرأتهخإإ   اج ٌ با
التتتتت تألفتتتتخو امل تتتتللا  ال تتتتتخ الخً العل تتتتتي كلأن تتتتأا   نابتتتتتي كلاتتتتا   ملخالتتتتي كلأ تتتتي  

  ال تعلةخً ليلا  دةاقعأا  لبرأا يغنا ا يأخّ  خمتنك اهيتقخهوإ    
 لتتأ  ىلتتا  ي تتا  دتت   ّ  قتتلاٌن داتتّة غخبتتا فنتتم ال أخّتتا لأ تتس هلتتيف: العنتتم 

ختتخ العنتتم التتت يجتت  التارأتتق  العقتت  كل نجتتا ا  يإ جعنتتي التتت يجتت  العنتتم   تتاس دتت   
بؤ تت  ق تتقا هلتتيا العنتتم  ي ق تتقا: نظتتلي  فقنتتيفإ   تت   الةةتتةع  تت خل الاهقتتخ د ةلتتي: 

ق تتتم ي   تُتتتي ل  أتتتي املناتتتخو  ا  عتتتخ  اإلنا بتتتا  العتتتخ او ةنتتتا إإإ  ال  تتتم الاتتتخ  »
،  خ هلتيٌ املناتخو ، الا إ (1)«أتة     أتك تعقت إإبأيص  أي فت الاأأأا الا تُّل

ّا داتخ  اجملتقتم الأخةت  هلتة  س مبعت  ي  لت بتم هلتيا  هخل دأضت  يأتخ  اجلقخفتا  مباتخٍن الت  خلٍ
شتتلو ّتتعخ   اإلن تتخّ  لاتتت هلتتيا اجملتقتتم ه براأتتي  ها اجتقتتخع يُ ٍ   خةتتنا  ُكااتتّة 
 دعضتتتهم التتترعض التتتت ال تتتعخ   اث تتتا   ،  تتت  اجملتتتخهوإ يي ه كاتتتت إلن تتتخّ جخهلتتت 
الت تتنا  غخ تتتٍ  فتتتت غخبتتا  جتتتة ٌ  ت تتتتعر ٌ شتتتهةاتي   تلفرتتي جلراتتتي ّتتتاة  امل تتتتر بت  
 با د  فت ّعخ تي خب الا يف ائي يّ باتّة  خةتً إإ إ  قتت  خنتس هلتيٌ يخلتي  تنتا 
أصتتخلي   تت  كااتتي الهقتتخ فتتُلَت يصتتني ي  دنتتو فتت   يالاخلتتي ي  يجتتم يالةالتتيإإ  يّ برتتو 

ال تتيف  ه بعاأتتيإ التتم التل أتت  فنتت  يّ داتتخ  اإلن تتخّ متقعتخً  ن تتخنأخً  خةتتً س  ّ  خقتت  
الأخةتت  فاتت  ادتتت نشتت  هلتتة الاانتتق  غخبتتا داتتخ  املتت ّ الأخةتتنا   ُترتت  امل باتتا التتت يجتت  
اإلن تخّ الأخةت   ه براأهتتخ  هخل ىلتا اإلن تخّ م تتت التخ ل بتي التتت الأضتخئ إإ       قتتخ 

    هليف يّ  داخ  اإلن خّ  ال سالا لراخ  اجملتقم الأخة   فا ٌ

                                                 
 إ73امللجم ىاتي  ص  (1)
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 أسس البناء الالزمة للمجتمع الفاضل: -ثالثًا

ُّتر  حتصتأاهخ   حت ص ف   الت الأ ّأا  املصنيا فت امل ّ الأخةنا  الأ ا تخ  
 ا هلتتتم هلتتتيف فلأتتتا الراتتتخ   ال تتتتن الختي  الهتتتخناو الرتتتخ   صتتتأختيإإس  ،  تتتتخب تنختتتأص 

لح التتت ال أخّتتا ي  الضتتل ني ، ال أخّتتا )فتتلم دعاتتخ بت فتت  ( هدتتت نشتت  التتيي ب تت
أ لي  تتخب اجلقهةنبتا     تّة  ننيتي يت باخً ال تأأضتخً فتت هلتيا املةةتةعإ يأتل 

، ثتت ص ال تتخهو: فتتلض ، ا  ي التترب الأل التتيي »اأتصتتل  تتتخب ي   تتّة  شتتليي 
أاتتي ي   تتّة لت تتأأ  امل باتتا الأخةتتنا   فتتلض ، الاخنأتتا ال تتل و  ا صتتخ  الضتتل نبا 

ينتتتتتتتةاع ال أخّتتتتتتتخو  امل خننتتتتتتتا دأاهتتتتتتتخ   دتتتتتتتا ، نئأ تتتتتتتهخ   أصصتتتتتتتس الاخلاتتتتتتتا لتينأتتتتتتت  
تتخئهخ  التتت يدتتلس ا هلتت ام التتا تةأخهلتتخ ادتتت نشتت  ، تنخأصتتي  شتتليي لتتيلا إ (1)«نّؤ

 (2)جنتتت ٌ بل تتت  التتتت جهتتا فنتتت  يبأتتتا ال ةتتتا  اه تت ع فنتتت  فنتتتة  اآلأتتتلبت»الاتتتخب  
  تخن م  التتا تعتتو اهنأتتتخح فنتت   اتتل اآلأتل    بتت اً لنتتةفيف التتيايت   التتت جهتتا  نأتتا 
فن  دنةغ  قخ  امل باا/ ال  لا التيي هلتة التت اأتصتخص العنتم املت     التت جهتا  لاتا 
فنتت  الاقتتخهو اإلن تتخنأا ، الأضتتخئ  الاظلبتتا الع نأتتا   الأضتتخئ  العقنأتتا ا أ قأتتا  

خ  يي ف قتتا العنتتم كلعقتت   يبهقتتخ بات تتيف  بات تتا  ا  لةبتتا    رأعتتا الع قتتا دأاهقتت
العتتتتترباً  ال تتتتلناً ل لةبتتتتا العنتتتتم فنتتتت  العقتتتت  شتتتتلو يّ تاتتتتّة ا أتتتت ت الصتتتتخيرا لنعنتتتتم 
تتم العتتخمل ال أخّتتا   العقتت    هلاتتخ باقتتت   ن املا تتك ، امل تتخبا الاخجعتتا  العقنأتتا ، ّن

 إ(3)«قم  ال  لا العخال دةبا  الأالبا لناظخ  التعنأقيف  الا خ، لنقجت
 

                                                 
 إ 246اجلخدلي   ق  فخد : ادت نش  ّ     ال  اللجم ّرق ى ٌل  ص (1)
خّل الاظتتل ،  تتتا ال تت الخ   اجتتا كل تتلعإإ   يّ التتت ختت  فتتت الاظتتل  (2) ب تتة : "  تت  ترتتا ي

 أهخإإ     ص  الاخ  فت الرخب اليي  فخ ال لع الاي الاخ   ي العل ا  إإ   ىلتا غخبتا 
 إ95-94:  ص  امل خ   اللجم ّرق ى ٌل  صاجله   الرع  فت   تعخي"إ انظل

الرهان الرتبوي ـ التعليمي يف فكر بن رشد، هسربيس جريدة إلكرتونية  :هل خ   دةال اّاخل  (3)
        .www.hespress.com.206يونيو  22مغربية، 
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هلتت  اخ  خ لتتا ةتتم التعن تتخو هلتتيا املةةتتةع  ترةبتتا دعتتض اللتا اتتتي  الأاتت اً حتتتس 
فاةاّ: "يّ  الراخ  ال سالا لنقجتقم الأخة  فا  ادت نش "  الاهتخ فنت  ّترأ  املاتخ  

 ه اثصل  جن :    

 االجتماع ضروري واإلنسان مدني بالطبع: -أ

ادتتتت نشتتت  ، التاظتتت  لعقنأتتتا داتتتخ  اإلن تتتخّ   ّ ا ّتتتخ  ا    التتتيي باانتتتق الاتتتي
ّا اجملتقتم ةتل ن   امل نأٌّتتا  الأخةت    الت س  دت  ٌن لراتخ  اجملتقتم ي  امل باتا الأخةتنا  هلتة ي

  رأعا للن خّإ 
 خإلن خّ ه ب تاأم العأش مبأل ٌ  ّةا  الت جها حتصأ  الأضتخئ   االتاخمتخ  ي  

تتتخئ  دنةغهتتتخإ  هتتتة  ى التتتت جهتتتا  التتتا اثخجتتتخو الضتتتل نبا  اثأتتتخ   فنأهتتتخ  تاتتتةبل ّ 
   إنتي بؤ ت  تعتين (1) صل الأضخئ  ا ّخّأا ، يندعا )نظلبا  فنقأا  أن أا  فقنأتا(

ّا الدخلا هلتة تةاجت هلخ فات  ي   التأتلقا  هلتيا   جة هلخ متقعا ل    ن خّ  اي     
التتتت جهتتتا ي يإ  تتتيلا  تتتإّ حتصتتتأ   ضتتتأنا  ايتتت   التتتت هلتتتيٌ الأضتتتخئ  التتتت قرتتت  يي 

ٍّ  تتتخّ  ه دتتت  لتتتي التتتت ال تتتخف   اآلأتتتلبت لُأعنزقتتتٌة يصتتتة  يأخس تتتخ فنتتت  ال تتتا   ن  تتتخ
إ (2)«قأتت  متتق فتتت اإلن تتخّ:  نتتي التت   كلارتتم»ا الاتت   التتت جهتتا  نأتتاس  جتت  ىلتتا 

ّا يّتتخ  ال نأتتتي غخلرتتخً  هلتتيف ف أ تتتي املتاةنتتا التتت تضتتخ ل ةنتتا الأضتتخئ   الاقتتخهو    
  نا املعل ا  ي ا اثخجا  اإلالاخّإ الا  ةسهلخ دأض  اهجتقخع  ال دأا   

لاتت ا التتل لتأ  التعن تتخً كلأضتخئ    تتا  دتت  داتلت  التتا اثخجتخو فنتت  تاةفهتتخ 
 اأتتتتت م ال تتتتتةاي خ يبضتتتتخًس  اتتتت  التتتتخ هلتتتتة ةتتتتل ني هّتتتتتقلان يأتتتتخ  الاتتتتخ   خملل تتتت  
إ  هلاتتتتتيا   املنتتتتر   امل تتتتتات    تتتتت  التتتتتخ تتي تتتتتق دتتتتتي ّتتتتتعخ   اإلن تتتتتخّ  يالاتتتتتي  اّتتتتتت لاٌن

ن    اهّتتئاخ  كآلأتلبت يخجتا النيتا    ّ حتصتأ  الاقتخ  اإلن تخ   خهجتقخع ةل  
                                                 

ادت نش : الضل ني ، ال أخّا  تل: ي   شي ّ  تق:  ق  فخد  اجلخدلي  اللجتم انظل:  (1)
 إ74  ص ى ٌلّرق 

 إ74انظل: امللجم ىاتي  ص  (2)
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 تتتة   اثخجتتخو اثأختأتتاإإ  ه تاتتّة  هخل كهنتقتتخ  لنجقخفتتا   ةتتقت اجملتقتتمإ   هلتتيا 
الةاقتتم   ثخيتتي  صتتتلاالتي  نمبتتخ الأتتتتي الرتتخن   ييأتتتخ ً  بتانتتا شتتتل  خً  يّ تتخً يأ قأتتتا 

باإإ  يى نأ أاس التا يّ تلافت  لضتقخّ يأتخ   اجتقخفأا  قخنةنأا  اقتصخ با  ف ال 
اجتقخفأا تنأق كإلن خّ   ال باا  خةنا  ات يداخَ هلتخ التت حتصتأ  ال تعخ   اث تاإ   ّ 
اإلأتتت   دتنتتتا ال تتتل و  ج ئأتتتخً ي   نأتتتخً  ّتتتتاّة نتأجتتتتي انت تتتخص التتتت اللاتتتتا هلتتتيٌ 

 خيل ام  إإ  ال عخ    نمبخ انع االهخ ي  التية  لنا أض الت ال  خ   التعخّا   كلت
ّا ال تتتلّ ، املتتت ّ  قتتتخ هلتتتة فاتتت  اإلن تتتخّ  كلا تتترا ل تتتأخ   الأضتتتخئ   أهتتتخ ي     

ّا امل نأا ّتاّة  خةنا د را ال تة  التلالنأتا التا حتاتم »حتام  ضأنا دد هلخس   ميا  إ
، كقتتيف ال تتة  ا أتتل   شتتلّ اإلن تتخّ التتيي بعتتترب  أن تتة خً ياأقتتخً ، قةتتتي الاخ  تتا 

إ (1)«التتا  تتخ ب تتة  فنتت  كقتتيف قتتة  التتاأ  امللتراتتا دتتي )الدضتترأا  ال تتهةانأا(العخقنتتا 
  يتتة  ىلتتا ينتتي ، اجلقخفتتا   قتتخ هلتتة ، اإلن تتخّ الأتتل   تأتت ض الأضتتأنا يّ تةيتت  
قتتتة  تنتتتا التتتاأ  التتتا ص د أتتتخ   العخقنتتتا   يّ تتاخالتتت   خفنأتهتتتخ  جهة هلتتتخ ، ّتتترأ  

هلتيف فات ٌ التلالت  الاظتلي التقتا ً كثاقتاإ أ الا الأضخئ  ا ت   املةجرا لن تعخ      
يّ ب تتتتتعا املتتتتتلأل ، ىلتتتتا كملت تتتت    إإإ هلتتتتيا يالتتتتل دتتتتا  داأ تتتتي لتتتتأ  ، »إإ  دتتتت  

الصتتاخئم العنقأتتا   تتا دتت   ، العقنأتتا   إنتتي لتتأ  الاهتتخ صتتاخفا ب تت ن يّ بُا تتئهخ  ايتت  
 قةاهلتتخ  إ يي هدتت  لعاخصتتل اجلقخفتتا(2)«دعأاتتي   اأتتك دصتتاخفا الصتتاخئم  هلتتيف اثاقتتا 

املتاةفتتتتا التتتتت يّ تتةيتتتت   جتتتت  حت أتتتتق ا هلتتتت ام ال تتتتخالأا   التتتتا تضتتتتقت نقتتتتيف امل باتتتتا 
تتتتتت   ج اختتتتتتخإ  ىلتتتتتتا ه باتتتتتتّة  ها كالتاتتتتتتخ  الأضتتتتتتخئ  املاخّتتتتتترا  تتتتتتعخ   يهلنهتتتتتتخ  ّ   ّ

 ل جتقخع الأخة   التخنيف فت اللىائ  املخنعا ليإإ 

                                                 
ادتتتت نشتتت : تنختتتأص ال أخّتتتا     تتتّة  تلةتتتا: ي تتتت العرأتتت ي َ  خ قتتتا التتتيهل    ان   (1)

 إ70س ص1998الانأعا  د  و  
 إ94-93ادت نش :  ص  امل خ   ت  مي:  ق  فخد  اجلخدلي  اللجم ّرق ى ٌل  ص  (2)
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 اعتبار الفضائل اجتماعيًا:-ب

اجتقتتخع  ن تتخ   يّخّتتي  ىلتتا مبتتخ هلتتة  ن تتخ  جتتةهللاًإ ت تتا  الأضتتخئ  ي ء  تت  
يي ه ب تيق اهجتقتخع )  ّ  تخّ يفضتخٌؤ التت الر تل( تتا اإلن تخنأا  اللترتهتخ  ها  ىا  
ّا اهفترتخن دليباتخ  ب تق   إ     خنس الأضخئ  يّخ  داخئي  غخبتا منخئزتي ي  تاتةٌن  حتضتٌل

تتتأخهخ تتتر  ا خ ظتتتا فنأهتتتخ فاتتت  يداتتتخ   ال  أتتت  فنتتت  نةفأتتتا الأضتتتخئ   فلأتتتا ن نهتتتخ  تّل ُّ  
امل باتتتا الأخةتتتنا  مبتتتخ هلتتتيف  خةتتتناإ  هلتتتيا اهفترتتتخن يالتتتل  جنتتت ٌ يخةتتتلاً   ثتتتخٍح فاتتت  ي  
الةلأ    ى بنأس انترخهلاخ افترخن  ن  ٌّ فا ٌ لنأضخئ  برت   التت أت    الاخنأتا انت تخب 

ي  يتتل  ي  املتت ّ لتنتتا الأضتتخئ    ةلاتتخ: ال باتتا فخ لتتا  يأتتل  شتتجخفا   لاتتا ّتتعأ   
ياأقتتتتاإ   تتتتيلا ا التتتتل دا تتتترأا ّتتتتلايّ الأضتتتتخئ  فأاهتتتتخ كملتتتت ّ الأخةتتتتنا ىا تتتتخ  يي 
ي تتتا الار تتتخو اهجتقخفأتتتا لناتتتخ   أهتتتخ    تتتق يخجتتتا  تتت   ر تتتا لتنتتتا الأضتتتخئ  ي  
دعضتهخ  يتى بت تت  متخ ال أتخ  مبهخالهتتخ فنت  الةجتي ا  قتت   التيي  جت و ي  أن تتس 

    كملانتتق دتتا  تت  ال تتة  الأخفنتتا ، هلتتيٌ لتتيس  ىلتتا  رعتتخً ال خدتت  ةتتل ن  حت تتق العتت
املتتت ّإ  تتترعض الأضتتتتخئ  قتتت  تا تتتا  ي  تتتت  امل باتتتا  هلتتتيف    تتتتا ، جتتت   الاهتتتخ   تتتتا  
 خثاقا  ال جخفا الضل نبتا لرعض قة  امل باا )اثاخ  الاً (   لأ  كلضتل ن  يّ 
  تقتتتم فاتتت  الاتتت   كل نجتتتا ىا تتتخإ  تتتيلا التتتت الأضتتتخئ  التتتخ التتتا يّ با تتتا لنق باتتتا
 ب تتتلي ، ةأتتتم يج ائهتتتخ نظتتتلاً ثخجتتتا ةأتتتم يداخئهتتتخ لتتتي ، العتتتخال  م  خلع التتتا  العأتتتا 

متتيا فنأتتا يّ تعتتلم يّ دعتتض الأضتتخئ  تا تتا  ي  ر تتا  ايتت   التتت » الصتت تإإ   
 ر تتتتخو امل باتتتتا  الاتتتت  اثاقتتتتا  ال تتتتجخفاس غتتتت  يّ الأضتتتتخئ  ا أتتتتل  تا تتتتا  لأهتتتتخ 

 تتخو امل باتتا الاتت  الع التتا  العأتتاس  هلتتتيا  لنق باتتا   ختتخ الةجتتة   ،  تت   ر تتا التتت  ر
 إ(1)« اة  الت  رأعتهخ  الأضخئ  

  ّ اهفترتتتخن ا تتتخص لنأضتتتخئ  ، يتتت بل ادتتتت نشتتت   جنتتت ٌ ، نؤبتتتتي لةلأأتتتا  
 فلأا   خل الت ال دأا  التعنأم ا خصا لداخ  امل ّ الأخةنا      حت ص فت ةتل ن  غتل  

                                                 
 إ71امللجم ىاتي  ص  (1)
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  التارأتتتق العقنتتتيف ، تعتتتخال  م  الأضتتتخئ  ، الاأتتتة   فتتتت شتتتل و  اأاهتتتخ التتتت أتتت 
 فتتت لتت    تاخالتت  فقتت  تنتتا الأضتتخئ  ، الاتتخ   دأتتاهم ةأعتتخًإ لتتيلا بؤ تت  ينتتي تةجتت  

إ لاتتت قرتت  (1)«ث ثتتا يالتتةن ت تتتيق الاتتخ اههلتقتتخ   العاخبتتا  الأهتتم التتتخ إإ» تتيا ال تتلّ 
اتتا ملتتخ يّ خنتتةض ، تأخصتتأ  تنتتا ا التتةن  تنأتتس انترخهلاتتخ هلتتيٌ امل ا  تتخو التتا ص املرأ

ت تي ي تنا ا الةن    اعخً هليف مل  تقم ص  ا ، ي بل اللج س  منخ هلة دليباخ بعتيف 
التتتتخ ب تتتتة إ  ختتتتتخ ال ا  تتتتخو ت تتتت   ي يغتتتتتلاض ث ثتتتتا الت سالتتتتا  التاخالنتتتتتا  ي يتتتتٍ  التتتتتخ  
 خههلتقتتتخ  بظهتتتل لاتتتخ يبأتتتا تنتتتا ا التتتةن التتتا ص املتعن تتتا كل تتتأم ي  الأضتتتخئ  ، املتتت ّ 

قةالتخًإ يالتخ العاخبتا  اخئاتا التت جهتا تأصتأ  ال تة  فات  ادتت نشت   اهجتقخع اإلن تخ  ف
، فلأتتتتا ال أتتتتخ  دتنتتتتا ا التتتتةن  يي تارأ هتتتتخ خبصتتتتةص الأضتتتتخئ  فنتتتت  الةجتتتتي ا الاتتتت إ 
  تتتيلا الأهتتتم التتتتخ  متتتخ ّتتتأاّة التتتت أتتت   دأتتتخّ  أن تتتة اخ  كثجتتتا املاخّتتترا  ةتتتل ن  

ل الةجتتتتتتتي  ي الرأئتتتتتتتا العاخبتتتتتتا  اههلتقتتتتتتتخ  كلأضتتتتتتتخئ إ  أصةصتتتتتتتخً  ىا فنقاتتتتتتخ يّ اثتتتتتتت ب
تتخلا ، اهجتقتتخع اإلن تتخ   ، اجلخنتتا ال أخّتتيف الاتتي حت بتت اً   (2)اإلّتت الأا   قتت  ّن

تتتخلا )اجلقهةنبتتتا( لنأأن تتتةم الأتتتة   ي   تتتّة   تتقل تتت  يتتتة  الأضتتتخئ  التتتت   هلتتتيف ّن
هخ   اأاهخ  فلأا فقنهخ ، الاأة س مث ، امل باا  ا إإ    جها غّل

التتي ل    تتاج هلخ تتتتنخص فاتت  ادتتت نشتت  ، ثتت ص    ّ فتت    ي ا التتةن ّتتخلأا
 نقتتخو هلتتيف ةتتقخّ: غتتل   تارأتتق  تاخالتت  تنتتا الأضتتخئ   يي يأتتل التتا   يتتا 

ّا  التتتخ هلتتتة  تتتخٍم لةصتتتأهخ  الأضتتتأنا  »بنتتت     يتتتى تاقتتتلإإ   هلتتتيا التتتم التل أتتت  فنتتت  ي
تتهخ ، املتت ّ  ا التتم دصتتةن  فقنأتتا   نتتي التتا  تتأخهخ  غّل كلعرتتخن   لتتأ  داتتخٍم ، تّل

إ (3)« أي م رخنا  أقخ دع  قة  اثاتم  الاأتخ     قتخ هلتيف اثتخ  ، فنتم الاتا يّ
مبع  يني ه بدو ال ة  فت الأع   ه التةصأك الاظلي فت التارأتق العقنتيفس يالتخ تنتا 

 ا الةن  هيف ترخفخً:
                                                 

 إ72ىاتي  صامللجم   (1)
خلا املتقاا ملاخن  ا أ تإ  (2)  يأل بأ ض يّ ت ة  شلفا اإلّ    الّل
 إ73ادت نش : تنخأص ال أخّا     ّة  اللجم ّرق ى ٌل  ص  (3)
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: التعنق د ل و  اا الأضتخئ  ، الاأتة   تار أهتخ  اقعتخً فقنأتخً ه األمر األول
لتأ  العل تا الخهلأتا الأضتخئ  »نظلي   خلدخبا ال صة  لنعنم املت   )ال أخّتا(  مل  قةهٍ 

إ  خلدلض  ىاً لأ  هلة  صك الأضخئ  نظتلايً   ه دأتخّ (1)« ي ا د   العق   خ إإ
يبأتهخ  ةل ن خ اجتقخفأخً ي  ّأخّأخً  ي ا  د  ا هلم الت    ىلا هلة تتة   الرأئتا 

اتتت يداتتخ  اجملتقتتم  لتتأ    تتا التتت حتصتتأ  الأضتتخئ   املاخّتترا  ال تتل و ال سالتتا التتا  
  منخ الت تارأ هخ ، يأخ م العقنأا  اّتاقخنهلخ ، ف قتخ م  جتو ءتخن ىلتا ّتعخ   ي  

يّ نعتيف ال تل و التا باردتيف تة لهلتخ »ت نجخً ، اللاترهخ مم ةأعخًإ ميا  خّ املانةب هلتة
تنتتا ال تتل و   ّ  تتخّ ادتتت إ  كلتل أتت   تتإّ (2)«لتقاتتا هلتتيٌ الأضتتخئ  التتت العقتت إإ

نش  مل برأاهخ صتلايا  ّتأاّة الاهتخ دليباتخ التخ هلتة التعنتق كلرأئتا اهجتقخفأتا  ال أخّتأا 
لنق باتتتا  تتتخ الت  اثلبتتتا التتتاً س  الاهتتتخ التتتخ بتعنتتتق ك  تتتلا  ينأ تتتهم  خهّتتتتع ا  الاأ تتتيف 
 الارتتتتتتم املاخّتتتتتتترا لأضتتتتتتتأنا  ّ  غ هلتتتتتتخ التتتتتتتاً س  الاهتتتتتتتخ التتتتتتخ بتعنتتتتتتتق كلأضتتتتتتتخئ  فأاهتتتتتتتخ  

 أت م دا التانرخو تة خلل ال جخفا  الع الا ، الاأ   امل بااإ خه
 أتتتتتك كاتتتتتت غتتتتتل  هلتتتتتيٌ الأضتتتتتخئ  ، نأتتتتتة  ال تتتتترخّ »: هلتتتتتةاألمـــــر ال ـــــاي 

تتهم اللترتتًا اللترتتا   ي يّ ترنتتو  قخمتتخإ مث  أتتك كاتتت   الرتخلدا   التتت مث تاقأتهتتخ ، نأّة
إ  (3)«التتت نأتتة  ا شتتلان ا خ ظتتا فنأهتتخ    أتتك التتا  سالتتا ي  اّتئصتتخ  ال تتل  اللىبنتتا

 هليٌ ،    متقم الت ي ي  يحل الهخ  ال دأا  التعنأم  أتيإ  ال  تس هلاتخ هلتة   نان ادتت 
نشت  لتت  ن  التت   يبأتتا ال دأتا فنتت  الأضتتخئ  ، داتتخ  اإلن تخّ   ال تت ان صتتعةدا ىلتتاإ 
نظتتلاً ملتتخ حتتخجتتي تنتتا العقنأتتا ال دةبتتا امخ  تتا  التتت التخدعتتا ياأاتتا مللايتت  الراتتخ   يتتلص 

ا فنتت   تت  تاتتةن  التتخ  بتي تتق   قرتت  ىلتتا التتت ج باتتٍا ،  سالتتا  تت    نابتتا لنقيخ ظتت
ا   ت ن التت  العةخلزقخو الراخ   خللىائ   ال ل ن  اّتئصخمخ  خالخً  يف ه تعتة   تهت   التخ دُتوز
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س  ا  داخ  اجتقخفيف ي  ّأخّتيف ه تنيتي  أتي الأضتخئ   ه تُت اُ   الاخقخو    الخ ُجوز
 جلٍم هلخٍ  البلي  ي ال  ةو ه  خ إ    الت الأخصني اللىائ    هة فن  شأ 

 أتتك تتتؤثل هلتتيٌ الأضتتخئ  الةايتت   الاهتتخ ك أتتل س  التتخ »: هلتتة األمــر ال الــ  
هلتتيف املقأتت او التتا  عتت   ثتت  تنتتا الأضتتخئ  ي اتتل  قتتخهً فاتت الخ ت تتّ  دأضتتخئ  يأتتل  

إ لاتتتت هلتتتيٌ امل تتتللا دليباتتتخ  هلتتتيف التتتت (1)«العأاتتتاس  يي الأضتتتخئ  العنهتتتخ يقتتت   قتتتخًه إإ
اأتصتتخص املاظتتلبت  اثاقتتخ  فنتت  ال تتتة  التةصتتأك  الت تتخأصس  هلتتيف ت تتتارا التتت 
ا   يلا امللاقراإ  ى بأ ض ك ربا  يّ ب  خلزن ا اثخجتا  ي تنتا  أ   التارأق  املقخّن
الأضتتتخئ   ال تتت ان  خفنأتهتتتخ ، الاأتتتة  املتاةفتتتا ا هلتتتةا   التجقعتتتخو املترخباتتتا ا يجتتتخ  

نظخئلهلتتخ  التتت أتت   الاظتتل  ةاصتتهخ  شتتل و اّتتتاقخنهلخ   الدتتخايو   يثتتل الأضتتخئ  فنتت 
تتتيف فنتتتم الاتتتا التتتت ا تتتربا   أتتتي   ى  ّ  جنتتتخح  ا ي تتتتإ  ىلتتتا  قتتتخ اثتتتخ  فاتتت  ةخّن
التت  ا  ، العخجلتتا ال تت أم التةقتتك فنتت  فتت   شتتل و ّتتخد ا  هي تتاإ لتتيلا  جتت   ادتتت 

الاقتخهو كات لنقل  يّ بأهم ىلا   ا الت أت   العل تا الدخبتا التت »نش  ب لن يني 
املتع      غخبتهخ  متقعتا   ةختخ جت  اً التت امل باتا  الانقتخ يّ املتل  بأهتم  أأأتا ا خ ظتا 
فنتتتت  صتتتتيا يفضتتتتخ  ج تتتتقي التتتتت أتتتت   العل تتتتتي دع قتهتتتتخ لفضتتتتخ  ج تتتتقي ا أتتتتل  

إ   د  التت   نان مناأتا التاخالت   ال تقة   اللافتخ  التا تأق (2)« يبأتهخ لرعضهخ دعضخً 
ئ  ، الاأتتتة   امل باتتتا فنتتت  يتتتٍ  ّتتتةا   يي اهنترتتتخٌ لنيخجتتتا  ا صةصتتتأا دتتتا الأضتتتخ

 الةاقعأا ي ال الت اهلت ا  كثخلا املاخلأاإ

 االعرتاف بفاعلية اإلنسان وجدارته احلضارية:-ت

ّا ال نتتق الةجتتتة ي لنتتياو العخقنتتتا  التتتيي تضتتقاي الراتتتخ  اهجتقتتخفيف امل تتت ح التتتت   
ي ا  ضتت  لنأتتل   اجملتقتتم  اإلن تتخنأا  ، قرتت  دعتتض الأ ّتتأا )املتت ّ الأخةتتنا( فنتت  ينخلتت

ّأخت الةاجا يأ قأخً  ال س  اجتقخفأخً  الت جها الأخفنأا اثضتخنبا  رعتخً  التخ هلتة  هخل 
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ن  ع   ن أيف التقات   كلتانتم اجلتخ  هّتتاقخن  ت خل اجنتخس العتل، قخالتس دتي الع تة  املقتتخس  
لايتتت  التتتتخنب،إ   ّ تنتتتا  يظأتتتس الر تتتلبا دتتترعٍض التتتت نتتتتخئأل تارأ ختتتتي الا تتترأا فتتترب ال

الع تتة  فنتت  نسانتهتتخ  مل تاتتت لترتت ع  تات تت  ي  يتتى تتتتةهلأل لتتةه ث تهتتخ العقأ تتا دأخفنأتتا 
ل تتت  دتتتاخل ادتتتت نشتتت  يّ انارتتتخت فتتتخمل »اإلن تتخّ  ج انتتتتي اثضتتتخنباس  عنتتت  ّتتترأ  املاتتتخ  

املع تة  التتم فتخمل ا  تتة  يالتل  دتتس كل تا  التتيي برت  اّ  أتتي الت تخ با ، ال نجتتا  
لتتتتا التتتتخ العتتتت  الةاقتتتتم اإلن تتتتخ   الخدأتتتتخً ي أ أتتتتخً  ه  بأتتتتخً  ه الد ةشتتتتخً  دتتتت  قتتتتخد   ى

 ىلتتا فنت  الا تأض  خالتتخَ التت  عتت  فلأتخو امتت    إ(1)«لنت تا  ترعتخً لنأخفنأتتا اإلن تخنأا
 اهّتر ا با ل ة  ال نا  اإلجهخض اثضخنيإ 

 قتتتخ »اإلصتت يأا ب تت  الع تتخ   تتتيا ا صتتةص   ي شتت    ثتتت  ي اتتخن ادتتت نشتتت  
لهتتتتتتلو  ن تتتتتتأتي ، الاتتتتتتخّ  ها انتصتتتتتتا  أتتتتتتي الأتتتتتت اّ  أتتتتتتخح    تتتتتتخّ الاأتتتتتتخح فاأأتتتتتتخً 

ّا العل تتتا (2)« اهّتر تتتخ   أتتتي التتتت اجلتتتخنرا فنتتت  غخبتتتتي ، متتتخ  التتتليي  الع أتتت   إ  ى  
اإلن خّ اث أ أا ، اجملتقتم لأ تس التم نت ن  املتةان    اتل  اثخجتخو  اقتصتخ ايًس  ه التم 

تتتتت أال  امتتتتتة   ّأخّتتتتتأخًس  ه التتتتتم غقتتتتتةض ال تتتتتلائم   ثاأتتتتتا الع خئتتتتت   ّتتتتتاة  اجلهتتتتت  ّ 
 باأخًسإإ ه غت  ىلتاس  منتخ هلتيف ي أ تا التم اإلن تخّ ىاتتيإ   لاتت فات الخ بتيتة  آلأتل 
الت نا  لخمل   ق  اّتةي فنت  تنتا ال تناخو ، اجملتقتم   اّتتر  درعضتهخ ي   نهتخس 

 ّ الل  بتتا »ت  ضتتخئ   ن تتخنأتيإ  يأتتيو حتل تتي غلائتت  ف  انأتتتي  يهلتتةا  بجأتتتي دتت هً التت
اإلن خّ فا  ادت نش  تارس العل أخً الت يأتل  ّ الةجتة   نتي لتأ  ّتة  فنتم   العت  
ىلتتتا يّ  جتتتة  الةجتتتة   ا شتتتأخ   قةةتتتةفخو لنعنتتتم  نهلتتتت  كفتتت ام العنتتتم اإلن تتتخ  
دتيلا  نهلتت دةجتة  التياو اإلن تخنأا التا حتةلتي التت   نان   تة   ي الأتخهلأم متل    

إ  لتتأ  متتل  تتتي ل (3)«بصتتر  الةجتتة  ،  نأتتتي  دعتتخً لنأعخلأتتا املعل أتتا اإلن تتخنأا هلاتتيا 
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ملرتتخ ا الن اتتا ال تتر خً ي  تاأأتتي مل تتأئاز  رأعتتٍا غخصتتا ي   لأتت   صتت  ا فقأتتخ إ  ختتخ  خفنأتتا 
خمتتتتتخن    نا   فخقنتتتتا هأتأخنهلتتتتخ  ال تتتتؤ لا فاتتتتي   هلتتتتيف كأتأخنهلتتتتخ لنقاخّتتتتا اجتقخفأتتتتخً 

أتتخً  املاتتخدق  اقعأتتخًس يي كأتأخنهلتتخ لنيتتق يباقتتخ  جتت    ماهتتخ فتتت  يأ قأتتخً  التت س  الاا 
 ٍّ اث أ ا  أأقخ  خنس  هليف  خفنأا  ن خنأا ي خًإإس  خإلن خّ ديلا   تق الأ تتي  إن تخ
خّل هلتتيٌ اجلتتت ان  ي    خفتتٍ  دع نتتي  اأتأتتتخٌن  التتخني امل تتأئا العنأتتتخ  خل تتي  كخنتتي  فقنتتتيإ  

اقتتا  ال تتلبعا يأتتتا كجلتتةهلل  التاتتخالنتا كلعقتت  الأخفنأتتا كلتتياو هلتتيف التتا  عتت  اث
تتتأنتخّ تلقأتتتخّ العتتتخً كإلن تتتخّ العخقتتت  حنتتتة الأضتتتأنا  اث أ تتتا الةايتتت     الدتتتلض   خقتتتخ ّ 

إ      ال    ال اأنيف الت أ   اهّتجخدا املةةةفأا لنيق يايً  خّ الص ٌن
ّا هلتتتيٌ الأخفنأتتا كنتاخسهلتتتخ فنتت  الع تت   اأتأخنهلتتتخ لنأضتتأنا    لهةنهلتتتخ   هلاتتيا  تتإ

 اقعأتتتتخً ةتتتتقت اهجتقتتتتخع اإلن تتتتخ  يصتتتتلاً  لأ تتتتس ، ف لتتتتا اللاهلتتتتاس تعاتتتت  الرتتتت ئأخً 
اجلت ان  اثضتخنبا لنتياو اإلن تخنأا املتقأتت   الةجتة  التت يأتل املتؤهل و  اهّتتتع ا او 
  يلا الدتخايوإ تنتا اجلت ان  ا أت    امخ  تا كآلّ ىاتتي حنتة حت أتق ال تعخ   ال صتة  

يب تتت ادتتت نشتت  لّ  جتتة  اإلن تتخّ  منتتخ بتت  ن يتتة   خفنأتتتي  »إ   تت  ، امل باتتا الأخةتتنا
 إن خّ   لأ  بعخ   هليٌ الأخفنأا اإلن خنأا  ه ال ؤ لأتي املان ا ، حت بت  اأتأخناتتي 
التتا باردتتيف يّ تاتتّة ال تتعخ   قرتت   تت  شتتيف   جتتةهللاً ال د تتخً متتخإ  هلاتتيا باتتّة ادتتت 

 تأتتتخن  اتتتلي  ، ال تتتأخت اإلّتتت اليف  نشتتت  نائتتت ا ثل تتتا  ن تتتأا  التتتت اإلن تتتخنأا  مبعتتت 
يتتخ   التتت أ متتخ تا تت  ال أتتة  التتا  لةتتهخ داتتة اإلن تتخّ فنتت  ينأ تتهم  خنتهتتس  تتم 

س   ي  جأتتتت  ال تتتتناخو التتتتا هتتتتأأهم  تصتتتتخ ن (1)«تنتتتتا ال أتتتتة   ي  لدتتتتخ   ن تتتتخنأتهم
  خفنأتهم اّتجخدا ملصخثهخإ

قت   انتس ، شخصتأا ادتت  هلايا  إّ  خفنأا اإلن خّ  ج انتي اثضخنبا  جنت هلخ 
نشتتت   التج تتت   ، بتتتي العنقتتتيف  اهجتقتتتخفيف  ن فتتتتي اإلن تتتخنأا التتتا فا تتتتهخ يقةالتتتي 

ّا  أن تة اخ  ادتت نشت  ك منتةىج التتيي ق التي التت يت   ن تخ ي الأاتتلي  » ي عخلتيإ  ى  
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تتتةفأا فنقأتتتا  صتتترب فنتتت  الريتتتل     ٌن ، ال ضتتتخ   الأ تتتي  التتتم التتتخ بتقأتتت  دتتتي التتتت الّة
ا الع رتخو )ال تتناةبا يّخّتخً( فتت  لبتق الع تت   قت  يصتر  نالت اً لنتاتتةبل  ال تلح    سايت

 إ  (1)«اليي ق  حنتخج  ي  صأي كل لقيف

 نشر املعرفة )احلكمة( والرتكيز على العلم النافع:-ث

بتت نن الأ ّتتأا  نمبتتخ ي اتتل التتت غتت هلم  فقتتق  ثتت  التتةفيف املعتتل، ، التاتتةبت  
ا الخ بةصك اجل   فنت  يبأتتي   قتا صتاخفتي لنتي اليايت لن خص  كلتخيل  خفنأتيإ  ع

 فخ  لناأ   فلتهخ املاأعا لتاأأي اللاالأهخ   فا الخ باّة غيا  التاأ  هلتة املعل تا دات  
ينةافهتتتخ   يهلتتتم قةاهلتتتخ الع تتت إ  فاتتت الخ باتتتتّة ي قتتت  ّتتتنةن  نا ي كاتتتت يّ ب تتتة  دتتتتي 

ات هلخ نت نن العت  اإلن خّ الاانق يصً  الت تةجأهخو هليا الع    يياخالتي الربهلخنأتاس ف
 يبأتتا يّ تاتتّة الع تتة  الأخفنتتا ، اجملتقتتم اإلن تتخ   ال تتتا   داتتةن املعل تتا الصتتيأياس 
 نتتت نن أاتتتةن  ت بأتتتك ىلتتتا التتتةفيف  تدأأتتتا الع تتتة  الاخقتتت   أنتتتك جتتت ن الادأتتتخّ   

  غلاقهخ ، ال تا عخو اجله إ
 نتي التت  ّ ن ل املعل ا الأن أأا )اثاقا( لتأ  التت يجت  الت ت   ي  الل تخٌإإ   

يج  الص حس  خلتةجي الصيأ  لا  يتلان ي  تدأت  اجتقتخفيف بأت ض يّ باتّة حنتة 
تتعخ   اإلن تتتخنأا  يي حنتتة يضتتتخن  هئ تتا  ن تتتخنأخً   ةختتخ الّؤ تتتا فنتتت   أتت  الر تتتلبا ّ 
الأضخئ  الع نأا  ا أ قأاس  هلتيا التةجتي هلتة التيي باقتل ّت الخً  نقأتخً  ال نأخلتا  خةتناإ 

  تتتلا  الهقتتتتخ  خنتتتس  الاخنأتتتخ م   ه ، اهجتقتتتتخع  ةتتتقت نظتتتتخ   هلتتتيف غخبتتتا  ه باخمتتتتخ ا
أخّتتتتهخ ي    ان تتتخ اللشتتتأ  إ لتتتيلا ي تتت  ادتتتت نشتتت  ةتتتل ن  يّ تاتتتّة   ان   اجلقخفتتتا ّ 

أخّتتتتتهخ ياأقتتتا   التتتتت ا  ضتتت  يّ تة تتتت  ملتتتت  تتتتتتةا ل  تتتأهم املعل تتتتا الاظلبتتتتا »املتتت ّ ّ 
إ  هليٌ املأ   تةج  فا  الاهتة  غخلرتخً  (2)«التلالنأا   ا رباو العقنأا فن   ة  ال الخّ
                                                 

  ةتتقت  التتت   تتي الاخرتتا    الااتتق التاتتةبل التتم ادتتت نشتت  ،  ائلتتتي املتصتتنا يرتتةن  ي تت :   (1)
، التتي ل  املئةبتتا الاخالاتتا لة ختتتي  اللجعتتا:   ادتتت نشتت   أن تتةم امل تتلت  املدتتلب"" تتتخب: 

  إ565  ص1999  2ال  ا  فل ا الا را  اجملقم الا خ، )يدة ل ( اجملن 
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 تت  هلتتم كل تترخب قنأتت  ا تترب   اثقخّتتيف ي اتتل التتت التت س    ه هلتتم دارتتخن ال تتت يأتتل 
العجتتتت  فتتتتت الرخشتتتتل  الااتتتت  التتتتت ا فقتتتتخ  لنأ تتتتهمس يي  ختتتتم فاتتتت  ادتتتتت نشتتتت  لأ تتتتةا 
 كلضل ن    ّأا د  بأت ض  تم اثاقتا  ا ترب   تنتا الاأتة  التا صت نتهخ التجتخنب
 الع ة  الا يب ظتهخ العزرَتُل   رندتس التت الاقتخ  اللترتا ال ت    اث تاا ل أتلبت  ّتنة خً 

 ه قةهً   اس يي فنقخً  فقً إ 
 لأ  ىلا فن  ال تة  ال خّا  ا اللا   يتى الأ ّتأا  العنقتخ   ي تا  دت  

ضتخئ   ّ     لٍ  ، امل باا الأخةنا بأ ض دي يّ ب ع  لتي أق  قخلتي ا ن تيف التت الأ
 لاتتت ي تتا اّتتتع ا ٌ التتيايت  التتت جهتتاإ  ي تتا يخجتتتي لتتيلا ، ّتتنة ي العقنتتيف 

التتت » ال تتيف  املانتتةب الاتتي ال أتتخ  دتتي لصتتخحل اجلقخفتتا  التتت جهتتا يأتتل إ لتتيلا  إنتتي: 
امل ئتتتتتم لاتتتتت   ن تتتتتخّ يّ  صتتتتت  فنتتتتت  الاقتتتتتخهو د تتتتت ن التتتتتخ تؤهلنتتتتتي  رأعتتتتتتي  ق ناتتتتتتي 

م  تاتتتتّة ، خمتنتتتتك اجملتتتتخهو  إ  خملعل تتتتا فاتتتت الخ تتتتتتخح لنجقأتتتت(1)« اّتتتتتع ا ٌ لتتتتيلا
تتتتتخ لنختتتتت  العظتتتتتأم اثخصتتتتت  دأضتتتتت  ةعهتتتتتخ  تارأ هتتتتتخ ، ال تتتتتنةن   تانتتتتا ه لتتتتتيا خ  منخل
 الع قتتتخو  ا فقتتتخ إإ   ةتتتقت دأئتتتا اجتقخفأتتتا الاخّتتترا  تصتتتر  الاتتتخن  لنلقتتتيف  الل عتتتا 
ّض  خنتس  ظتةنً  فنت  يهلنهتخ   صتةنً  ، متخهوز الاظتل ي    اجمل  الت     تلمإ  يالتخ  

  غتتت  الاتتتخ م   ، دأئتتتٍا اّتتتتر ا باإإ   خنتتتس ءخنهلتتتخ أرأاتتتًا   تتتخّ اإلن تتتخّ التتتيي اجلتتت 
  قنهخ هلخ الخً  اليًه للن خنأا ، ىاتي  متقعيإإ إ 

التتت يجتت  ىلتتا  ننيتتي فاخبتتا ادتتت نشتت   يلصتتي فنتت  غتتل  الأضتتخئ  ، الاأتتة  
  ىلتا   صأنهخ ، ال نةن العقنيف لا  ا شتخخص ، امل باتا الأخةتنا   ةتل ن  جعت

ناّتتتخخً ،  رتتتخفهمس  دليبتتتي ينتتتتي كاتتتت يّ بتيصتتت  ىلتتتا متتتتم  التتتخ كإلقاتتتخع الع نتتتتيف ي  
كثتتض  التيأأتت  العتتخ أيف أاخدأتتخً   ىلتتا ي تتا اّتتتع ا   تت خل التتاهم  ق نتتتي  ال تت ان 
يخجتي الت املعل ا  الأضخئ  لن أخ  دةاجري فن  ي ق   جيإ  هلتيا ّتةم ب تة  املعاأتا 

ا قخ بتتتت  اإلقاخفأتتتتا ي  ا قخ بتتتت  »   الاتتتتلب تا:  التتتتخ إل نان ال تتتتنةن  الأضتتتتخئ   يتتتت
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إ  التعنتتأم ّتتةم باتتّة  يتت   (1)«اهنأعخلأتا  التتا حتتتل هم حنتتة هلتتيٌ الأضتتخئ  ا ن أتتا
ّا  تتتأنتا ي  الاتتتلب تا  تتتيلاس  التتتخ اإلقاتتتخع   التتتخ اإل تتتلاٌ   تتتاإ  دليبتتتي  تتتإ الالب تتتا »الّة

ي  أتةلتهمإ يالتخ الالب تا الاخنأتا   أتتم ا  ي لنتعنأم  هلتيف اإلقاخفأتا ملتت تلفلفتةا العهتخ الات
تارأ هتتتتخ فنتتتت  ا صتتتتة   ا فتتتت ا    هلتتتتتيف  لب تتتتا ال  تتتتل  اإل تتتتلاٌ كّتتتتتعقخ  الع تتتتتخب 
اجل تت يإإ   التتتت املؤ تت  يّ هلتتتيٌ الالب تتتا ه بُنجتتل  لأهتتتخ دتتتا يهلتت  امل باتتتا الأخةتتتناإإ  

إ (2)« لتتأ  لل تتلاٌ املارتتق فنتت  ا التتم الضتتخلا يّ بتختتي شتتا ً فأتتل ّتتة  اثتتلبإإ 
 ملخىا هليا اثلص فن  ن ل املعل ا 

ن ل العنم الاخ م ه الا يّ ب تصل فنت  يداتخ  امل باتا الأخةتنا  دت  يتى ا فت ا  
)الت يداخ  امل ّ غ  الأخةتنا  رعتخً( دت فم الأ ّتأا  املصتنيا التا يّ ت تت اثتل ب 

ا  اجلتةاب فن  ّناخو الرن اّ الدخصا لايف بأ   اجملخ  يالخ  ن ل املعل اس  لاتت ملتخى
تتتأ، الأضتتتخئ  دتتتا املتتت ّ لنةافهتتتخ  ةتتتقخّ ي أ تتتيف  امل اتتتم هلتتتة  ّ انت تتتخن املعتتتخنم  تّل
لن تتت   ، ندةفهتتتخ ةأعتتتخً   انتتتت اع لن تتتل ن  اللىائتتت  التتتت نأتتتة  ّتتتاخخخ  قاتتتم لنالبتتتق 
فنتتتتت  ي قتتتتتخع املعتتتتتت بت  املت تتتتتناا  أهتتتتتخ   ختتتتتخ اثتتتتتلب العخ لتتتتتا  قتتتتتخ ب تتتتتقأهخ دعتتتتتض 

الةقخئيف الت الااس   نهلم  قخبا أ  الت قااخن فت جإإ   الأ ّأاس   خخ يشري كل ق
يى ، ال لبعا اإلّ الأا دليي ادت نش   إّ ال ةغخو ىلا  اةيا  ي أ    ب تة :  

 ، شتتلبعتاخ التتخ بصتت ت فنتت  ال ّتتخت  التتا تترتتم منتتةىج ال ّتتخت  اإلن تتخنأا  بصتت ت »
 الاتتتلب تا  يي اإلقاتتتخع فنأهتتتخ   ّ الاتتتلت التتتا تتتت فة  ي ّتتترأ     منتتتخ ت تتتخدي هلتتتختا

تتأ، الأضتتخئ    هلتتيٌ (3)« اإل تتلاٌ ي  اجلهتتخ  إ  خجلهتتخ   اجتتا لا تتل نتتةن املعتتخنم  تّل
دليباتتخ التتت ي قتت   لتتخئك اجلهتتخ   يلاتتك العخنأتتي  ّتت الأخًس  قنخلتتا  هلتتم العنقتتخ   الأ هتتتخ  

 اليبت قخلةا ديإ 
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نم  خلر تتتتتل ةأعتتتتتخً لتتتتت بهم اّتتتتتتع ا  لنلقتتتتتيف  ا ت تتتتتخب الأضتتتتتخئ   حتصتتتتتأ  املعتتتتتخ
لنةافهتتتتخ  ىلتتتتا  ّ يُسزبنَتتتتس فةائتتتتق ال تتتت خ   الةانتتتتم ال تتتتعخ   املتقانتتتتا دت تتتتنا العتتتت  اّ 
ّا اثاقتتا   انت تتخن اجلهتت  التتت يالتتخ   نا  تتم   ُيأاتت و فتت كتهم كل تتا  الصتتيأ إ  ى  
ّا الأضتتخئ  تتتتةسع دتتا ا التتم  نهتتخ   ناتتا لتتت  لأ تتس ياتتلاً فنتت  جتتاٍ   ّ  غتت هلمس   

 يتتتتت ٌ املعتتتتت  لناقتتتتتخهو اإلن تتتتتخنأا   خبخصتتتتتا الاظلبتتتتتا  جا تتتتتخً التتتتتت الاتتتتتخ  هلتتتتتة» تتتتت  
إ  ّ  غتتتتٌ  التتتتت ّتتتتخئل ا جاتتتتخ  ي  ال تتتتعةبس  خثضتتتتخن   اللقتتتتيف  كلتتتتتخيل (1)«الاهتتتتخإإ

املعل تتا  العنتتة  الاخ عتتاإإ  لأ تتس فلقأتتا  ه فاصتتلبا  ه  خئأأتتاس  ختتخ  ن تتخنأا ف  نأتتا 
   الدخبتتا  التارأتتق   تتاإإ   هلتتيا  رعتتخً لتتأ  التتت جهتتا املصتت ن  دتت  التتت جهتتا التيصتتأ

 يي اهّتاقخن ا ج ن ي  ا  ض إ 
تأر   ال ترأ  ا  ضت    ّ مل باتت الةيأت  لات    هلايا  إّ العنتم الاتخ م   تخّ ّ 
تتترا الت تتت    فقتتتخ   تتترأ  اجملتتت  ّ  داتتتخ  ي أ تتتيفإ  نتتتي الصتتت ن ال تتتة   الاتتتل    الل خهلأتتتا ّ 

تاخالتتتتتت  اثضتتتتتتخن إإ  غتتتتتت  ىلتتتتتتاإ لاتتتتتتت هدتتتتتت  التتتتتتت التل أتتتتتت  فنتتتتتت  يّ ىلتتتتتتا العنتتتتتتم  د
اأتصخصتتتتختي  فاتتتت الخ بصتتتتخغ  با تتتت  د تتتتا  ّتتتتنأم ت تتتتٌل الأضتتتتخئ   تتةجتتتتي اإلن تتتتخنأا  
ّأتجي ةل ن   ي الراخ  ه  ي ام  إ  دأخّ هلتيا هلتة يّ  خفنأتا العنتم اإلالخدأتا ّتتاّة 
ال  نتا يتقتخً كإلن تتخّ العنقتخً  التعنقتتخً   نتي العخالتت  اهجتقتخفيف )الأتتل  الأخفت ( املاتتةو 

هلتتتتيا العخالتتتت  فنتتتت  اأتتتتت م   ٌن اهجتقتتتتخفيف  الاخنتتتتتي   صتتتتاخً  دتةجأهتتتتي   تتتتإّ  تتتتخّ
يأ قأخً   خنس ءخن تعنقي  تعنأقي   عا  يالخ  ّ  خّ غ  ىلا  عنت  ا نجت  ّتتاّة 

لاتتت التخ هلتتيف شتل و العنتتم إ ءتخٌن أرأاتتا هل االتاإإ  خلأخّتت  ه برتو دتت  بهت   يباقتتخ  جت 
   الاخ م 
 فنتتتتت  امل تتتتتتةبا ال خصتتتتتيف  هلتتتتتيا با ناتتتتتخ  ي ّتتتتتؤا   جلائتتتتتيف  جتتتتتةهللي فأتتتتتل  

 اجلقتتتخفيف هلتتتة: ملتتتخىا فنتتتيف يّ يَتَتَعناتتتمض  يّ يَُفنخلزتتتمض  يالتتتت يجتتت  املتتتخ    تتتا  ي  الةلأأتتتا ي  
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تتتأنا يأتتل  ي   الاتتتي اللترتتتا ،  تتتأنا لّة ال تتهل  ي  غتتت  ىلتتا     عاتتت الخ بصتتتر  العنتتم ّ 
لقتتت  ّتتنم ال تتتأم  الأضتتتخئ   فاتتت هلخ ّتتتأاّة فنقتتتخً غتت    تتتم الرتتتتاإ يالتتتخ  ّ  تتتخّ العنتتتم ب

دصتتتخيري ، التتت انج اإلن تتتخنأا  هتتتة دليباتتتخ كاتتت  جتتتةهلل العنتتتم الاتتتخ م  غخبتتتتي   ىلتتتا التتتت 
أتتتت    ةنتتتتي تانعتتتتخً  عنأتتتتخً   التتتتا اجملتقتتتتم  ت تتتتخ اً لتتتتلنا    ال تتتت ن  ، ّتتتترأ   التتتتا 
يخجختي املتاةفا  لتيلا تةجت  ال تتةايو فت   التت هلتيا الاأتمإ يالتخ العنتم الاتخ م كجملقت  

تأنا  غخبتا(  ي  هة    فنم باانق الت    اقم اجملتقم  يخجختي  بتةجي دانأتي )نةفتخً  ّ 
أتت  اجملتقتتم  ةتتخًه   أتت  اجملتقتتم هلاتتخ بااتتةي ةتتقاخً فنتت  أتت  الأتتل   لاتتت العاتت  

 لأ  صيأيخً كلضل ن إ 
 جتتت  هلتتتيا كفت تتتخ    بؤ تتت  ادتتتت نشتتت  التتتت جهتتتتي  يّ املعل تتتا اإلن تتتخنأا  العنتتتتم 

ّا  متتخ  اّتتتاقخن العنتتة  املختنأتتا هلتتة الةاقتتم مخجختتتي  الر تتلي يصتتنهقخ التتت الةاقتتمس يي  
ّا  العنتم الأ أتو هلتة العل تا ال تيف  » مخهتي  يدعتخ  تد اتتي ي  ف تخت صت  نتي الظل أتاإ   

إ  تتتخلةاقم هلتتتة الصتتت ن املعل تتتا  املتتتؤثل  أهتتتخ مبتد اتتتتي   ىلتتتا  نتتتي (1)«فنتتت  التتتخ هلتتتة فنأتتتي
ت خأص ي يف اُل نن كثةا   الع   ملعظم اثةا ص  ا شأخ إ  لات مبخ هليف لتةاهلل 
تتتتت اأ  التتتم دعضتتتهخ التتترعض الاةنتتتا الا تتتأأل الراأتتتةي ملتتتخ هلتتتيف فنأتتتي الةقتتتخئم  ا يتتت اص 

املةةتتةع املعتتتل،  -هلتتيف  تتتيلامبتتتخ -الأخفنتتا مأتتخ  الاتتتخ  )الأل بتتا  اجلقخفأتتتا(  ت تتا  
لا  فنم   م  ت هم ، التدأ  حنة ا  ض  قأقا  حنة ا  قت  غخبتاإ  تيلا بأت ض 
يّ تارتتم الاهجأتتا ال ناّتتا الةصتتأأا لنعنتتة  التتت اثخجتتا الأعنأتتا متتيا الةاقتتم ، التي تتا 
ٌ  التاةبلس  قخ بأ ض يّ تاّة الدخبا هليف تاةبل قةا  هلتيا الةاقتم ي  فنت  ا قت  تدأت  

مبتخ بةا تا يخجتتا الاتخ  ، لتتل  هم املعتأش  أهتخ  املتةقعتتا ال تت رً   لاتتت انا قتخً التتت 
العاأتخو  اقعهتتم الأعنتتيف هلتتم  لتتأ  اّتتتجخدا لدخبتتا بلتهتتخ ا أتتخ    تتق الصتتةن  املأ ةتتا 

 ات  العل تا  ج ئأتتا  خنتس ي   نأتا  ه كاتت  ها يّ تاتّة اللتراتتا »ملتخ التا يّ باتّة 
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مبع  فأل   إّ الاخ      أر اً ه  الاً   التخ   ن العنتم  التت  إ(1)«كلةاقم   دعا الاي
 نائتتي الأاتتل  هخل يّ ب تتخص بتتة   ال تتخ   الاتتخ  ،  اقعهتتم   تتخ   ينهتتخ ي   خ سهلتتخ 
ّض بصتتتك التتت ّ  مبتتتخ بضتتتقت يأتتتخ  ي ضتتت     تتتق ّتتتعخ   ي قتتت   ، التتت باتهم هلتتتمس ه ي

  خخ اُلُا   يقلب لنقيخ إ   خةنا ب لهلخ ا أخ   حتة  يأاأخو الةاقم  ّ  حت  هخ
لاتتت اّتتتجخدا لنةاقتتم الأتتة    انا قتتخً التتت  الاخنأتتا التةلأتتك اإلالتتخ    اتتخن ادتتت 
نشتتت  ،  خ لتتتا  تتتخ س ال تتتا و اثخةتتتل العتتتل  فنتتت  صتتتعأ  ن تتتل املعل تتتا  تارأ هتتتخس 
ّض  تتتخّ اجملتقتتتم املعخصتتتل قتتت  االتتتتخس دتتتتةيل الّؤ تتتخو التخصصتتتا الهقتتتا  كاااتتتخ ال تتتة :  

التتيي جعتت  الاظتتخ  التعنأقتتيف ب تته  خضتتا نةفأتتا ال دأتتا  التعنتتأم  يتتى التا أتتك  ا التتل 
 قتتت  انعاتتت  ىلتتتا  الخدأتتتخً فنتتت  يتتتخ  دعتتتض اجملتقعتتتخو  نقأهتتتخ ، -كلاتتتم  الاأتتتك 
ّا متقعاتتخ العتتل  الأتتة  هلتتة لالتت  اثخجتتا ملاتت  تنتتا املّؤ تتخو   -خمتنتتك املأتتخ بت  تتإ

إلن تخّ  هليف الةجة    أي  عً   داال   ّتةا  اثاةالأتا الاهتخ ي  ا خصتا  يأتل تلفت  ا
الاي نعةالا يلأخٌن يى يفن  ال تةايو التيصأ  العنقيفإ لات  لعّك  تإّ ال تتة  
 خفنأتهتتتتتخ اهجتقخفأتتتتتا    نهلتتتتتخ ، نقتتتتتيف اجملتقتتتتتم ا تتتتتأا  تتتتتخ التتتتتخ بتتتتت ا  التةاةتتتتتعخً جتتتتت اً  
 أصةصتتخً فنتت  صتتعأ  ن تتل التتةفيف كلةاجتتا ي  امل تتؤ لأا  تتخٌ التتة ت  اجملتقتتم  ا التتا 

تة  الأعنتتيف الأخفتت   نتخئجتتي فنتت  صتتعأ  الةاقتتم  اثأتتخ   التتت مث اإلن تتخنأا  يقصتت  امل تت
املعأش  أهخ  ه فن  ال تة  ال عخناو  اإلف     خليي با صاخ هلتة الأعت  ه ال تة إ 
 يأتتتتص املتتتت ان   اجلخالعتتتتخو  لتتتت  نهلخ املل تتتت ي ، ت تتتتاأ  ا خهلتتتتخو الانرتتتتا  تاتتتتةبت 

تتتأنا ال دأتتتا  فتتترب- فتتتأهم   دنتتتةن  الرتتتخ ا ّتتتنة هم   هلتتتم التتتيبت ّتتتأا نةخخ هي تتتخً   ّ
ملختنك الأخ بت اجملتقم  مخهو اثأخ إ ليلا  إّ تاةبت ال أتخ او الأالبتا  - التعنأم

لنقجتقتتم انا قتتتخً التتتت الرتتت يي ال تتت    اث تتتاا  الصتتتيرا الصتتتخثاس هلتتتة ا ّتتتخ  التتتيي 
 تتاّة ترعخً لي    ال أخ او ا أل   الا ّتاّة  خفنا ، اجملتقم بةالخً الخإ 
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ناخ لني بل فتت ال تق الاتخ  التت العخ لتا داتخ  اإلن تخّ العل أتخً  يه  هليا د  ٌن با 
 هلتتة العقتت  الصتتخحل املأأتت إ  تتخلعنم دتت  فقتت  ه قأقتتا لتتي  ها اجلتت   الضتتخن   العقتت  دتت  

 فنم ه يثل بر   لي   ه ج    م بخلا تلج  الايس  هخل الأةة   اهج انإإ 

 التطبيق العملي أو العمل الصاحل وشروطه: -ج

ّض مل تا ّا املعتتخنم الهقتتخ  تتخّ شتتلخخ   برتتَق نأعهتتخ  رتتق فقنأتتخً  تتت جم ّتتنة خً  اقعأتتخً  
،  ئا قنأنا الت الاخ س  خلاتا الت شتلخخ يّ حتتتةي  اً   ث هلخ اجتقخفأخً  صةن      اً 

تتا هلتتم التتيبت با نةختتخ  ي يأتت  الأخفنأتتا  ا  اتتخن اجلأتت     لاتتت الاتتخ   تخلتتخكً  قتتلاً   اّن
العق  قت ن  فنت  التتلث إإ   ه بتي تق داتخ  اثضتخن  »لتارأق  العق س  ّ الت أ   ا

 ه دأخفنأتتا العقتت  إإ  العقتت  فاتت  ادتتت نشتت  الاضتترا كلأاتتل   قتتخ يّ الأاتتل الاضتترا 
،  اقعتتتي كلعقتتت    عنتتت  قتتت ن التتتخ باتتتّة الأاتتتل فقنأتتتخً فنتتت  قتتت ن التتتخ حتصتتت  دتتتي  خفنأتتتا 

خن  الأاتتل  العقتت  ، دةت تتا ت تتا  اإلن تتخّإإ   التتا  ت تضتتيف ت تتخ ي دتت  انتت الخج جتت
 إ(1)« ن خنأا اإلن خّ

ّا حتصتتأ  العنتتم  تتتخج  ي العقتت  الصتتخحل املأأتت  لتتيلا   لتتأ  هلتتيا  ي تتا  دتت   
التيصتتأ     ّ اّتتتاقخن العنتتم  ن نتتي  تتتخج  ي العقتت   تارأتتق التتت ت بظهتتل قأقتتا ىلتتا 

خ باتتّة الاتظقتتخً ، العنتتم    ٌن اثضتتخنيإ  العنتتم التتيي ن صتت  كلا تترا لعصتتل   هلتتة التت
  تتتخٍن الّؤ تتتخيت يتقتتتخًإ     تتتخً ل ةافتتت  قخنةنأتتتا  الرتتتخ ا  ّتتتتةنبا  اةتتتيا    تتتي   التتتت 
تتتتأخي ل تتتتأم امل تتتتخ ا   الع التتتتا اهجتقخفأتتتتا  تاتتتتخ ؤ الأتتتتلص  تتتتتةا ل اث تتتتةت  أتتتت   تّل
ّا ادتت نشتت   بتتيهلا  دعتت   إ يتتى   تتأخ   ال تتخنّة  اثتلايو   قرتت   تت  ىلتتا ا خّترا ّ 

يّ غخبتا ال تلع  ال صتة ٌ تتيت   ، تعنتأم العنتم اثتق  العقت  اثتقإ  العتترباً » الت ىلتا
 تتتخلعنم اثتتتق بايصتتتل ، العل تتتا   تعتتتتخي  العل تتتا املةجتتتة او فنتتت  ي أ تهتتتخ   العل تتتتا 

 إ(2)«ال عخ    ال  خ  ا أل يإ دأاقخ العق  اثق  أأأ  ال عخ    بتجاا ال  خ 
                                                 

إ  نش ي  تة أق: الل  با  خفنأا اإلن خّ ،  ن أا ادت نش   (1)  اللجم ّرق ى ٌل
 إاللجم ّرق ى ٌل الرهان الرتبوي ـ التعليمي يف فكر بن رشد، هل خ :  دةال اّاخل   (2)
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الاات بت ةتت كجت ّ  الاظتل فنت  ب   ادت نش   يلا   ي ي أ ا ق  تدأتا فتت 
ّا  ال تتيف  التتيي هلتتة الرتت ي لتتأ  بنتت   يّ باتتّة يفظتتم التتت »ي تتخب العقتت س يأتتل بتتل  ي

ال تتتيف  التتتيي هلتتتة لتتتي الرتتت ي   ىلتتتا يّ اإلنا   الرتتت ي ا تتت     عتتت  ا تتت  يفظتتتم التتتت  نا   
إ  خلعقتتت   ّ  تتتخّ ، متتتخ  الاأتتتم العتتتخ   غخبتتتتي صتتت ح يتتتخ  اجلقخفتتتا   دعتتتخ  (1)«ا تتت 
 ن فاهتتخ   ل تتم املظتتخمل   سالتتا اجلهخلتتا اإلنشتتخ  لنختت إإ  التتخ شتتخدي ىلتتا   تتخّ ي ضتت  ال تتل 

التتت التاظتت  لنأضتتخئ  فنتت  يبأتتتي   هلتتيٌ اإلشتتخن  هلتتيف التتت  ضتتخئ  فقتت  املعتتل م  نأتتم 
العرتتتخ  التتتا ى تتتلو ، اثتتت بل الارتتتةي ال تتتلبك )ا نتتتق  نهتتتم فأتتتخ     ييتتترهم  ي   

اتتتخ هلتتتيف  يتتتة  فرتتتخن  ادتتتت نشتتت  ال تتته   ،  صتتتأي  دتتتلس إ  تنتتتا دليب(2)ينأعهتتتم لعأخلتتتي(
إ (3)«يّ ب ت تتتنم لليبتتتي ةتتت   نا تتتتي»إإأصتتتخ  نئتتتأ  امل باتتتا الأخةتتتنا   املتقانتتتا د ةلتتتي: 

 لاتتت التتا يهخل بأهتتم التتت ىلتتا يّ العقتت  باتتّة   عتتخً ي  صتتخثخً دتت  فنتتم ي  يّ العقتت  
 بأا الارت   لنعقت إ  هلتيا التخ ال    فن  العنم   خ  لةبا  قخ ب لن ادت نش  لنعنم نغم ا

، شتتلح الاقتتخهو اإلن تتخنأاإإ   هلتتيف الأضتتخئ  الاظلبتتا  الأضتتخئ  العنقأتتا »جنتت ٌ ل بتتي 
 الأضخئ  العقنأا  الأضتخئ  ا ن أتاإ إإإمث ب تلن ، الاهخبتا يّ ا  لةبتا لنعنتم   هتة التيي 

 إ     (4)«با  العق إ يالخ ا أ ت  أجا يّ تاّة الصخيرا لا  الت العنم  العق 
 هلايا  إّ  خّ لنعق     قخ  نني الأ ّأا ن اخّ بن   تةا لبخ العتخً يتى باتّة  

صتتتخثخً   بتتتخ: اإلنا    ال تتت ن إ  تتتإّ العنتتتم الاتتتخ م هلتتتة ال تتت ن   يالتتتخ اإلنا    هتتتيف الع كتتتا 
 اهأتأخن  الانا اجلخ إ  هليف ال تلو ا ّخّتيف لنتتعنم   نتي ب تتيأُ  يّ نُعنخلزتَم التت ه 

 قخ يني ب تيأُ  يّ بَعنتَم ي  يتى يّ بعتلَم ي أ تا العنتم  قأقتَتي التت مل بلبُ  يّ بتعنم   

                                                 
إ ن تتً  فتتت: ادتتت نشتت : شتتلح  92الع تتخ   فرتتخ   قتتة : ادتتت نشتت   اللجتتم ّتترق ى تتٌل  ص  (1)

اةإ    تخب ا اخدا  ّن
(إ  ال ضخفيف ، )ال ا  ال هخب( 87يألجي الاربا  فت ادت ال عة  ، الاخن  ا أ ت ) (2)

   فت ين  دت الخلاإ1306ال هخب( دلقم
ي َ  خ قتتا التتيهل   اللجتتم تنختتأص ال أخّتتا     تتّة  تلةتتا: ي تتت العرأتت ادتتت نشتت : - (3)

 إ 101ّرق ى ٌل  ص
 إ )دتصلم(إ248اجلخدلي   ق  فخد : ادت نش  ّ     ال  اللجم ّرق ى ٌل  ص (4)
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بتتتتعنام   ىلتتتا التتتخ ب تتتق  ، الأن تتتأا شتتتلو االتاتتتخع هالتاتتتخع   ب خدنتتتي كلتاتتتخقض شتتتلو 
 الةجة  لنةجة إ
أنا لا ت  العنتم  وخالصة الخ كاااخ قةلي خبصةص العنم  العق   هلة: يّ ي ض  ّ 

ّ ي ضتتت  املعنقتتتا   يجناهتتتم قتتت ناً  هلتتتُم ي لئتتتا التتتيبت  ي قنهتتتخ هلتتتيف ال تتت    اث تتتااإ   
بتتتاعا  فنقهتتتم الاتتتخ م  ي  تتتم الل أتتتم ، ّتتتنة هم  فنتتت  الةاقتتتم التتتيي بعأ تتتةني ه ، 
يقتتتةامم  ي اتتتخنهلم  ي تتتاإ  ى باةنتتتّة لا  تتتم دعنقهتتتم  فقنهتتتم يّتتتة  ي تتتاا ت تتت   

  ه باتّة صتتخثخً فقت ً صتخثخً ُ تتَي  دتتي ، أ التا اجملتقتم  التة ت  اإلن تتخّإ   خلعقت
الأأ اً  ّ مل بارم الت املصنيا العخالا   املصنيا هلاخ هليف كلتل أت  الصتنيا الات   لتأ  
اجلت     ختخ الصتنيا اجملتقتم ه الصتنيا الأتتل إ   ّ اللافتخ  هلتيٌ املصتنيا ةتل ن  هسالتتا  
 ختتتخ الاانتتتق امل تتتؤ لأخو   تتتا الةاجرتتتخو  شتتتلو اثصتتتة  فنتتت  اث تتتةتس ىلتتتا   تتتق 

أتتتاهم  قتتتت ه بتتتؤ ي الةاجرتتتخو لتتتأ  لتتتي ي تتتةت ، امل باتتتا   كلتتتتخيل ، الرتتت ي التتتت س  د
 حتصأ  ال عخ   ال صة   ه يى اللترا ال رةلا الاهخ  لع   اّتأأخ  شل  هخإ  

 اخلامتة:

فتتتتخن ادتتتتت نشتتتت  ، فصتتتتل  خنتتتتس  أتتتتي الا افتتتتخو ال أخّتتتتأا  ال باأتتتتا  الع تتتتالبا 
ا  ، ا نتت ل  ي  املدتتلب ي  ال اأنأتتا الاهتتخ  ا خنجأتتا ال تتتعل   ، تصتتعأ  ال تتتقل ّتتة 

امل تلت اإلّت الأاإ  هلتتيٌ الصتلافخو لأ ايتتا نتخئجهتخ  حتتلن بتتم املأاتلبت املخنصتتا 
 تتتت فةهلم لنت تتتخؤ  فتتتت يّتتترخ خ  لنتلالتتت  ، نتخئجهتتتخ  الريتتتل ، اثنتتتة  املقااتتتا متتتخإ 
 ق   خّ ادتت نشت  )  تخٍض   أن تةم( ، صتنا اثت ص   ى فات  اهلتقخالتي د ضتأا 

أ    ال فة  هفترخن الأضتخئ   افتقتخ  الع ت   اهيتاتخ  مل تضتأخو الةاقتم تصيأ  الع 
 التةجأتتي ل ن تتدخ  كل دأتتا  التعنتتأم  ال  أتت  فنتت  العنتتم الاتتخ م  العقتت  الصتتخحلإإ  غتت  
ىلتتا التتت الرتتخ ا اإلصتت ح اهجتقتتخفيف  التاتتةبل ال أخّتتيفإ تنتتا املرتتخ ا التتا شتتانس 

لعتأش ، اجملتقتم الأخةت    عةاالت  هسالتا لتي أتق متقعا يّ  لراخ  اإلن تخّ اجلت بل ك
ال    ال اأنيف  التةا ق اهجتقخفيف ، ّرأ  ال عخ   اث اإ  ه  ت تتاأم الّؤ تختاخ 
ال دةبتتا  التعنأقأتتا ، متقعختاتتخ العلدأتتا الأتتة    دتت فم التتت التتاظم ال أخّتتأا  اهجتقخفأتتا 

  هٌؤ  التتي   قتخ ناً فنت  التاتةبل   الا خ أا  يّ ترو جأ ً  خةً س باّة انتقخٌؤ لة اي
  اإلفقخن  كلعنم  العق إ
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 قائمة املصادر واملراجع

ادتتتت نشتتت : الضتتتل ني ، ال أخّتتتا  تلةتتتتا: ي تتت  شتتتي ّ  حت أتتتق:  قتتت  فخدتتتت   -1
 إ  1998اجلخدلي  الل    ناّخو الةي    د  و  

التتيهل   ادتت نشتت : تنختأص ال أخّتتا     تتّة  تلةتا: ي تتت العرأت ي َ  خ قتتا  -2
 إ1998 ان الانأعا  د  و  

ادتتت نشتتت :  خ تتتس التهخ تتتس  ت تتت مي:  قتتت  العتتتلب   دتتت  و   ان الأاتتتل النراتتتخ    -3
 إ1993

ادتتتت نشتتت :  صتتتت  امل تتتخ   ت تتتت مي:  قتتت  فخدتتتت  اجلتتتخدلي  الل تتتت   ناّتتتخو الةيتتتت    -4
 إ1997العلدأا  د  و  

 إ1978الا خ ا   تخفأ   فنيف ّعأ : يصة  ال دأا اإلّ الأا  ال خهلل    ان  -5
، هســـربيس الرهـــان الرتبـــوي ـ التعليمـــي يف فكـــر بـــن رشـــد هل تتتخ :  دةال اّتتتاخل  -6

        .www.hespress.com.206يونيو  22جريدة إلكرتونية مغربية، 
اجلتتتخدلي   قتتتت  فخدتتتت : ادتتتتت نشتتتت  ّتتتت     اتتتتل  الل تتتت   ناّتتتتخو الةيتتتت   العلدأتتتتا   -7

 إ2001  2د  و  و
   خّ ،  ن أا ادت نش  نش ي  تة أق: الل  با  خفنأا اإلن -8

Elmawja.com © Copyright 2019, All Rights Reserved. 
الع تتتتخ   فرتتتتخ   قتتتتة : ادتتتتت نشتتتت   ّن تتتتنا نةادتتتتو الأاتتتتل العتتتتل    ان املعتتتتخنم   -9

    إوإ6ال خهلل   و
10-

 دأتخن  مقةفا الت الرخياا  الاظخ  ال أخّيف ا اللبايف   شلام: الأ تأ   ةن تخّ 
 إ2018الخن ّ  تلةا:  ق  فلب صخصأ    سان  الا خ ا   ال ق  ّةنبا  

11-
  التتت   تي الاخرتا  ي الااتق التاتتةبل التم ادتتت نشت  ،  ائلتتي املتصتنا يرتةن  ي ت :  

، التتتي ل  املئةبتتتا الاخالاتتتا   ادتتتت نشتت   أن تتتةم امل تتتلت  املدتتلب""ةتتقت  تتتتخب: 
 إ1999  2اجملقم الا خ، )يدة ل ( اجملن  لة ختي  اللاجعا: ال  ا  فل ا الا را 
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 الحقيقة والوهم بين القدس
 

نبيل فوزات نوفل
*

 

 

 مقدمة:

ب حياا  الشقا   القدس مدينة مقدسة، تنام على أطياف احلضارة املتسااةة، املنرا ة 
اإلهلاااااك لاملبللاااااة بااااااار ات اااااة لالتاااااالك ،أباااااب    أ  تن ااااات  علاااااى الت اااااا ك   احلااااا  

ً اإلرساين لالص اء اإلهلاك، ااساتتقب أ  تبا    ً يواتاخية يو ، سيدة املديةمل ااملًيواتاخيا
لماااا  اااك الاااانلا  الااا   ال اااامسا  ياااب القااادس، لماااا  اااك مبارتراااا ال ل ياااة لا ا ااياااة،

األكامسيااااا  الصاااااري رية  اااااا  القااااادس، لماااااا  اااااك اإل ااااا اءا   تش ضاااااب هلاااااا، لماااااا  اااااك
الصاااري رية الااا  تت شراااا  ب ماااة ا  ااات،  لتر ياااد القااادس، لماااا  ااا  م  ااا  الااا     
املتتاادة األم يبيااة، لمااا الساا يا لشاا هة القاادس أل لرااا الشاا  ا  اا ا مااا ساانتال  القاااء 

 الض ء عليه     ا ال تث.

 روحية واجلغرافية: أواًل: القدس...التسمية واملكانة ال

 التسمية:-ا

لقد أمجع املؤرل   على أ  البنشاريني سابا  الا ،ه األياليني، ل اد أطلقا ا علاى 
ياال،مل، لملياالي،مل اساا،  لااه كنشاااين، مشنااا  -القاادس تساا يا  ةتل ااة، مشاملي ليااا مل،ملي 

  662(   التااا راة  2( لره  اي اااا بشاااد تااا   التسااا ية أ) ملألريااالي،مل  1ملالسااا،ممل  

                                                 
 اب ث س ر).   *
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ل ياااااااب   التااااااا راة أيضاااااااا   ل اااااااك مقاااااااتقة ماااااااأل التسااااااا ية البنشارياااااااة األيااااااالية،مااااااا ة، 
( 7( لمديناة " الشياي،  6( لملمديناة هالهمل 5(لملمديناة "مل 4(لملساالي،مل 3ملياالي،مل 

لاملدينة املقدسة .لعندما يقدس يش  مأل القش   أرضا  أل م  شاا  أل يا  ا  أل بنااء ، 
ماأل التاااب  بيناه لباني مسلاي الا ) للاع علياه  ار ا يشين أ   ا ا القاش   اد أ اام ر عاا  

التقديس! ل  ا يشين أيضا  أ    ا القش  مستشد للدااع عاأل  ا ا املقادس هااعاه عاأل 
بااا ل ا ه  مساتااه، ماا هام املقاادس لايس بقااكء سا ش رلأ  اا ا القاش  أل مشلااه  ما يتاه،

لابلتااا  ( . 8الشلياا الا   اد أيا تب  اأ ااة أل مساتق ة    ا ا امل  اع أل مسا  الصا أ  
ع اااااب رساااا ة  ا الشاااا   البنشاااااريني،   ااااال  القاااادس، ملأر  كنشااااا مل  ااااك أر  ع بيااااة،

كاااا لي ااااال   ياااا ا  ع بيااااة عدياااادة ياااا ب   الساااااني مااااأل  ناااا   ا نياااا ة الش بيااااة، 
لع اااب تلااي اهلياا ا  ابساا، التي شااا  ال ينيقيااة لالبنشاريااة. لالقاادس مدينااة التارااا 

 ملباك يااه ( امللقا  ابلتقا ش،    اك  لعيبيمللكنعيو امللل  ة األلا امللي الي  سك 
ساااا ( أ)  -سااانة، لأطلااا  عليراااا البنشااااري     لااااتر، ألرا 4000ملاااي السااا،م   اااا 

مديناااة السااا،م، لكل اااة  ألرا   سااا م ية ل ساااا   كنشارياااة، لساااا  لااادش البنشارياااة   لاااه 
، وندييعمةينييعاببةدييعا نعالساا،م ،ارك كارااب مناا  ،سيساارا، أ)   ااا مسااة   ف عااام 

، ل ااب بشااد أ ثييبامييااألاييقابييودامبيي اب ييةاموسيي  مللدبوسييدنل ااد بنيااب بيااد ساابا ا 
خيبيييييوهامللد يييييو ا ا ييييي  اهاله بقاااااك سااااابا ا الشااااا   الي  ساااااي    رضااااار، ل  بياااااتر،، 

،  ا أ  مت س ير،  ا اببا   عراد البلاداريني، اشااه  ألريالي، خيجو هماأملدعاةدن م
أل األغاااا ا ، ك ااااا أ  اليراااا ه الاااا يأل ر شاااا ا  ا لتباااا   مدينااااة ع بيااااة يااااااية، لاليااااة ماااا

ا يييتسايةييي دع أليااالي،    عراااد األمييناااني كاااار ا أ لياااة ضااا يلة،   املديناااة . اااا تقااادم 
امللع ملندييين ًشيييلدم"اهيييقا نعونديييعاببةديييعاأليييدلعال يييبيامبييي ال يييًو لاملقت ساااة ماااأل  "أخي

ًشييلدمالدةييياب يييعامل ليي  اآلراميااة، ليااار اليراا ه يس   املي لياا، مل،   يااث اخيأخي
تشاا ف التاا راة    لاايس للشواريااة لبااين  ساا اأيا أيااة ياالة   ألرياالي،  ل ر رااا القااد ، 
  مااأل  يااث التساا ية، ل  مااأل  يااث النقااوة الق ميااة، لال كي ااة األ،نيااة، لا  ت اعيااة، 

ًشلدمالدساي و ي اة اهواببي ا( ليؤكد ال اا ش   أ  9لالدينية لال ل ية،   ملسماأخي
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(ا10مثومنئيييعابيييودامييياامللل ،يييعامللع ييييع اخيملديييةخي يامللع ييييع  خيميييةاملسيييقبةميامبييي ا
   ااني خيابلقييوفا ييتساملء بييوسايسايةيي دعاأخيشييلدماهييقايةيي دعاب ملندييعا  يي اشييو   ا

تشااين ملاألر  امل اركااةمل أل ملهار الساا،ممل، ل ااك تساا ية ع بيااة  د ااة،   ااا  راا ر م سااى 
بلدنيواأسارياة  ع بياة( ةتاة، ر سه، ل  ا تب   اللاة الشوية بشدة   ل ، ارك كل ة كنشا

 (  11.  نعقزاهبوامثل وانعقزاةقة دعامللقةس

 :مكانة القدس عند العرب واملسلمني -ب

ملش اة مبارة القدس عند الش   لاملسل ني   بد مأل اإل اباة عاأل األسا لة التالياة  
 ملامسا ابر  " املسيد األ صى   القدس لما   له، لملامسا  شاا املسايد األ صاى ألا
الق لتااني   ياا،ة املساال ني، لملااامسا أساا ش " بن يااه ة ااد  ر( مااأل املساايد احلاا ام   
مبااة املب مااة  ا املساايد األ صااى   القاادس، لمااأل   عاا    ا الساا اء مااأل  نااا ، ل  
يشاا   بااه م اياا ة مااأل املساايد احلاا اما لملااامسا راااع " الساايد املسااي   عليااه الساا،م(  ا 

 الس اء مأل القدس. 
القةاأ ذيامللقةسامكونعا ولعابنةامللعبباخيملدةل نالألسبوبامللقولدع:ا
  بدةييي أل اااا مااا طأل للياااا الااا بأل، لمقااا  األر يااااء، لمرااا   الااا  ك، لم شاااث   -

كل ة " ال  ألقا ا على م  .  ا  ابأل ع اس  ملال ياب املقادس بنتاه األر يااء، لسابنته 
 أل  ااام ايااه ملاايمل. ك ااا أ ااا ألا األر ياااء، مااا ايااه م ضااع يااو    ل ااد ياالى ايااه رااي

الق لتااني، لثلااث احلاا مني،  ااا  رساا   " ياالى " عليااه لساال،  مل  تقااد ال  ااا     
لاملساايد احلاا ام، لاملساايد األ صااىمل، لأيضااا  أل ااا   ا ،،،ااة مسااا د، مساايد)  اا ا،

 لمتتاا  أثر ااا الدينيااة الاا    شااب ماادة ،،،ااة عقاا   اا   ، لياالة عاياا ة الساااني،
 (  12ال يا بني األ اار الش بية . 

   القدس م كن رل ك ت  يد)، لم  ع اس اتييك، عسب )، لسياسك. لك اا -
لا ااد أ ااد  راا     التاااريب  اا، الي  سااي    أخيلامجوبييعاةيييبيعام منييعاابهرشلاا، ااال  

البنشااااري  ، لكاااا   عاااي ر، ململباااك يااااه مل، ل ااا، اسااا، كنشااااين يشاااين ململاااي الاااومل أل 
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أل ملالقاهر املستقي،مل، لكاا  يش اد اإللاه ال ا اد األ اد   مااارة، لمت بنااء  ملسيد الشد مل
مدينة جبار راا، لمنا  مسلاي احلاني أطلا  الشا   املسال    عليراا اسا،  القادس( أل بياب 
املقاادس(، ليشااين املبااا  الاا ) ياات، ايااه التاراا  مااأل الاا ر  ، ليقااا  أ  مشنااا  ملاملبااا  

 (13مسبنا  لل ؤمنني امل  ديألمل.  امل ت ع املنن  مأل الق  ، لال ) كا 
ً أمااا  الاا  كااا  ملبااك ياااه  لمااأل مشااه مااأل املااؤمنني يش اادل  " ايرااا ارااك  ملدغييو

املاااارة الاا  سااق را الصااف ة املقاا اة الاا  عاا   ساايد  ة ااد ر( مااأل علااى  ر  ااا  ا 
، الااا ) ابر  "   لاااه، ألراااه أل  ملدةييي،ةامل م ييي السااا اء، ل ااا   املااااارة  اااك مسا اااا 

 شاا " القادس  املسايد األ صاى(  لللسا   ر ساه   ع د اياه " ال ا اد األ ادمبا
،   ملدةييي،ةامل م ييي اأخيلاةديييياببيييةا ديييدا  امللوملةيييةامل ةيييةألا الق لتاااني، لكاااا  

أساا ش " بش ااد  لر يااه ة ااد ر( مااأل املساايد احلاا ام  ا املساايد األ صااى، لعاا   بااه 
ل  بياب لضاع للنااس  ل  بياب ع اد "  اك ربا  أ خيةك عا ا اذلك ا الس اء، 

ال ا اااد األ اااد اياااه، اااالمسا ماااا رباناااا لا شاااة املشااا ا  ب ا شاااة رااااع " لسااايد  املساااي  علياااه 
بااا املسايتيني أيضااا   السا،م  ا السا اء مااأل القادس لينقاا   ماأل اليراا ه، أهركناا أ  "

أ اات، املساال    لاا لي  (14مسااؤللية الاادااع عااأل القاادس اامااا  ك ااا بلرااا لل ساال ني. 
ه  15ابملسيد األ صى، ملاورقو اخللي ة ع   بأل اخلاا  بشد اات  مديناة القادس عاام

مسااايدا    مناقااااة احلااا م القدسااااك، م  شاااه  ا  ناااا   الصاااف ة املقدسااااة، لكاااا  بناااااء  
مت اضشا  بناؤ  مأل عا ل  لقا ية م ضا عة علاى ا ادرا  م ايا ة هل  عقا ه، ليقاا  أ  

،    اادهلا ع ااارة املساايد األ صااى   الشرااد  اا ا املساايد يتسااع لش،،ااة    ف مصااا 
 (15األم )   ل،اة ع د امللي بأل م لا  لابنه ال ليد بأل ع د املليمل. 

ابلصااف ة املقاا اة أ  أ ا   ل ااد بلاا  مااأل ا ت اااء ع اا  بااأل اخلاااا  رضااك " عنااه
مأل بيد  ما ت اك، عليرا مأل ت ا ، لأ ام عليراا مصالى. اوضاتب مديناة القادس ماع الان 

متت ا  أ،    غنيا  ابألبنية لالنق ش، لالنلارف لالقناهياا النااهرة الا    تقادر باش أل، ل  
 (16 بأل أ  ي  د هلا بديا. 
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للقااد  ااك  اا ا املساايد   اااء عاادة منرااا  املساايد األ صااى ألرااه أبشااد املسااا د 
املقادس ال  تنار أل ا احلياا ، ل اك مسايد  يليا( أ) بياب " املقادس، ل اك بياب 

أ) املبا  الاا  ، ل ك ألرياالي،، أ) بياب الا  ، لعلاى أر  الصاف ة كاا  اتا ا  
الااا ) تتش اااد اياااه السااايدة الشااا راء مااا  ، لعلاااى أر  احلااا م القااا ي  هعاااا املساااي  علياااه 

لعلاااى أر  احلااا م القدساااك يااالى سااايد  ة اااد  ر(  السااا،م علاااى مش بياااه ابخلااا ا ،
، الاا   أمهدييعاملدكييوسالل ةيي،ةامل م يي لمااأل  نااا  ااد  ابألر ياااء، ليلااة اإلساا اء لاملشاا ا ،

كارااب عااو م ا ااا  ر يااة ط يلااة، ل ااب  ااني باادأ  الاادع ة اإلساا،مية كااا  لاضااتا  
ل ليااا  ا ت ااام املساال ني ابلقاادس،  يااث أتااى علااى مسك  ااا جب لااة مااأل األ اهيااث الن  يااة 

ة الشااا   ، لماااا لاااه ماااأل  ي اااة رل ياااة لهينياااة    يااااخيملدةييي،ةامل م ييي ا(17القااا ي ة. 
مللقالميقاةينا ا  األلا  لاه ميانة ةيو  امللي مل  الاملسل ني ألراه ألا الق لتاني،. ك اا أ  

ليقاااابا هالااااة له لااااة علااااى ال  اااادة  األ صااااى، ل اااا   ااااالرامكييييعاخيملدةينييييعاخيمللقييييةس 
 (18. مللعبخيةعاخيملإلسالدالشض ية بني الس اء لاألر  الش بية، لبني 

لمااااا هلاااا   البنيسااااة مااااأل  ي ااااة هينيااااة كااااا  ل  اااا ه كنيسااااة القيامااااة   القاااادس،   -
ل ر ية   لعك املسيتيني الشا  ، لماا هلاا ماأل أ،ا    الا اك ة التار ياة، ل ا ا الت، اك 

ماا  شاا ماأل البنيساة ياا دا  علاى ع لباة  لالت  د بني القي ة الدينياة لالا اك ة التار ياة
أل ،قااتااه . ل ساا اء القاادس، أل  املسااي  منااا م لاادا ، ل،قااااة، لاباا ا ، لاإلرسااا  يشاا ف ماا

ال سااا    ا القااادس، لع ل اااه  ا السااا اء ماااأل اضااااء القااادس ل  اااة الصاااف اء لاااه ه لاااة 
على ع لبة القدس ل دسايترا، أل  " التار اا لتبا   رقااة اراا،  ال سا   لياش ه  
 ا الاا ا  اإلهليااة، لراانع، أرااه   الصااش ه ات ااد)  ا الساا اء مشاا  الت، ااك لال  اادة 

لاإلساا،م، أليسااب القاادس  ااك الاا  ياابلب م كاان الصااش ه  ا الساا اء  بااني املساايتية
 لل سي  لال س   ة د. 

القاادس مدينااة  ضااارية، ااحلضااارة  ااة لل ااد  لاألمبنااة الاا  تبتساا  القاادم،  -
ل ااك مدينااة ع بيااة لمدينااة عامليااة   ت اأرااا علااى األه   الش،،ااة، ل ااك مدينااة هينيااة هلااا 
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بنا اا البنشااري   منا  القادم، ااحلضاارة  اة لل اد  الا  لص يية، ل ك مدينة  ر ية 
 (  19تبتس  القدم لالش ا ة لال أل ا  ا  الش  اين. 

كاا،ليني  م علاى ياد ال ا شاة اإلربلينياة1961لقد كق ب التقنيا  األ، ياة سانة -
كينااااا   عاااااأل بقاااااا  السااااا ر األل  الااااا ) بناااااا  الي  ساااااي   علاااااى   اااااا ي ااااا س املسااااا ى 

(، لباااااأل املاااااؤرلني لال اااااا شني الصاااااراينة يتياااااا ل    ااااا ا التااااااريب  اليا    اااااا ياااااري  
احلضااار)، ليق اانل   ا م  لااة اسااتي،ء الق اأااا الشواريااة علااى مل صااأل ي اا سمل   عرااد 

اماات،  بشاان املناااط  اتياااة ابلقاادس مااأل أ لرااا   عي ااا    ليااا  اسااتااع هاله الاا ) كااا 
اتااي  اسا،مل  صااأل يااري  مل،  األياليني، لااامس ااا مقاا ا  لاه،  يااث أطلاا  علاى احلصااأل

لعلى املديناة اسا، ملمديناة هاللهمل، رغا، أ  أكشا  سابا ا كاار ا   عراد  ماأل الي  سايني 
 (20لالبنشاريني لالش  ريني لال لساينينيمل 

الاا ) اكتقاا    مناقااة أرحيااا    الشااا ، مبمل ييزامللعبييو     القاادس  ااك أ اادم  -
" ال ا د األ د  له البا   كلاه  اد  لمناقة بيضا لعني غنا    الساني، لأ دم اس،

 لمااأل كل ااة   يااا  ايااتقب القاادس ا رااا   راا  أل  مااا  راا    القاادس ابساا،مل  يااامل،
ل     ية القدس الش بياة احلضاارية تا ان أ  تبا        .م، 2000 يليامل من    ا  

 (21رمنا  لل ق ية مجشاء    طار ا املتسام . 
 ة تن ااا ه تاااا هل  سااا ا ا ماااأل ماااد  الشاااا ،    مديناااة القااادس  اااا  ة  ضاااارية اااا-

ل اااك م كااان اياااشاع يت يااا  وشاااا   ر ياااة، لهينياااة، ل ضاااارية،  ل اااا تااا اا     مديناااة 
     يااث اياان   ر يااا    اا مدينااة تاا ان ا ستساا،م ط عاا  أل ااد مااأل الاااناة. ألا ش،

 ما  شلرا هلما     ل  احلدث التار ك. رايشة، هلا مبارة  ضارية
  اا    ا املبا  لاملشا ، ليسب عاي ة ل س ، دس ليس مبا   اتس ،الق- 

بلاااد األر يااااء  ر رارياااة " علاااى األر ، رمااان الاراااارة، الشايااا ة لالااا طأل،  اااك ل ااادارنا،
 اك ال داياة  أر  ال ا   ، لالت اريب لاملشاين الشقا ، مدينة الشاراني لاملش اة، لال سا،

لشااا   لاملسااال ني رمااان األر ، لالااا طأل، لالق مياااة، أ) أ  القااادس عناااد ا ل اااك النراياااة،
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لألا الق لتااااني، لثلااااث احلاااا مني القاااا ي ني، لمرااااد  لالااااديأل، لمدينااااة ا ساااا اء لاملشاااا ا ،
ل ااك مل لتاااا  الساايد املساااي ، ل اا    القضاااية ال لساااينية، لالصااا اع الشاا   الصاااري ين.

الشااا   لاملسااال ني    مباراااة م كنياااة    ضاااية السااااني ألييتراااا التار ياااة لالدينياااة عناااد
 (22مجيع أحناء الشا مل 

 يااث يتياااال      طاااار القضااية ال لساااينية، مكونييعاملسيي مليد،دعالقاادس تت اا أ  -
  الاااااااديأل، لاأليااااااادي ل  يا،  مس اااااااااب    الش ااااااا ، الصااااااا اع عليراااااااا ابااااااا ة األر  ا ااااااا هة

أراه  الدراساا لالص اع   هلا    ي اع على ال   ه ةد مساته. لك اا تؤكاد  لامليش ل  يا،
ارا  م ضاع هياين هاااعى   اع باني طراارة املباا   ،ءايق اموض املدةينعابياامومع يو

رقاااو  النااا اة األلا ملديناااة القااادس علاااى تلاااة الير ر تاااا ألااااا(  لسااار لة الااادااع عناااه،
املالة على   ية سل ا    ا انء ا نا   القا  ك ماأل املسايد األ صاى، ل اد التا   ا ا 

 ا  أس ا  احل اية لاألمأل هل   املديناة النايا ة لسااعد  مياا  عاني امل ضع الدااعك لت
 (23سل ا    املناقة على ت ا  امليا  للسبا . 

 عروبة القدس: وشخصيتها املميزة: ثانيًا:

ًيخايقفمل    اليرا ه  اد اسات اهلا  أل يا  ب ض أ يا دا  على  قيقتني  أسامللقو
 مسا ماا   الاة األماا  لالتساام  الاديين، لثرير اا  راههاأ ا    الدل  اإلس،مية كااة ماأل  
اقاااد كاراااب اشاااا ا ساااتشناءا  هاأ اااا  لأ  الشااااملني  كاراااب  ناااا   ااا اهث ضاااد اليرااا ه،

 ( لك ااااا أ، ااااب مشياااا،24الشاااا   لاإلساااا،مك   يقااااردا أيااااة أع ااااا  مشاهيااااة لليراااا ه . 
  كتااااب   ل   أساا، القاادس لره أ  القاادس اساا، كنشاااين  رامك، ال ااا شني امل ضاا عيني

( ل اب اليرا ه  اد أطلقا ا عليراا أ ياا   25   لهليب    الق   اخلامس   ا املي،ه. 
 التاااريب يؤكااد أ  الي  ساايني  اا، مااأل أسااس مدينااة ( ك ااا أ 26اساا، مدينة القاادس(. 

 ااا، بااااأل ماااأل الشااا   ت  عااا ا ماااأل البنشاريني يدقاااا     ي ااا س  ااا  أ اااد أبنااااء  ل  القااادس،
ل ا ا  سانة  .م،3000لمسلي من   ا ا    ي  س( مأل ا ر،،كنشا (، لايتق ا ا را 

،، لمااأل يؤيااد ،    ع راا، البااامس  ا اا، أل   مااا يااد ن اااا اءا  الصااراينة لاهعاااءا  
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( ااملسااال     اااني هللااا ا القااادس   عراااد اخللي اااة ع ااا  باااأل 27ماااأل سااابأل القااادس. 
يا  ييومل مامللاخلاااا   عييببا املايكونييوملا ءاموجييعامييااملدوجييويامللعبةدييعامللييماةييًب

مااأل  باا، الاااناة ال لماااريني، لتؤكااد الدراسااا  أ    لةيي ناأليياوبامللييبال امل لييلدع
لع لبااة القادس ياكء مسال، باه عناد الشا   لغاا   القادس كاراب  انءا  ماأل با،ه القاام،

 الش   مسل ني كار ا لغ  مسل ني، ل    احلقيقة   ينب  ا    الصراينة لأع ا ، .
 خيمللماي  ةاببخيةق واماا اللامل ةعو امللقولدع:خيي زامعوملاشب دعامللقةسا

 ا ا ااية أ  ل   الساني م  شرا ا اا ا ،-ال شد األل   ليس مأل   يا املصاهاة
 ياااث كاااا  م طناااا  أياااي،   ل منااا بقااا ة املباااا  ا اااا ا  للااا طأل الشااا   لم كاان  احلضاااار)،

     ساااأ  أحناااء لمصاادر تصاادي  لتاا طني هلاا   الااد  للااد    الت  يديااة الساا الية،
املش ااا رة  مجشراااا لياااش تا لأ ناسااارا، ل،قااا اااا، لل اااد ا احلضاااارية، لكاراااب القااادس 

ألاا    (  مسا  ال ي ااة ا ا ااية ا  ت اعيااة،28رقاااة اسااتناه للت ايااا ا ااا ا  الشقااا . 
لاحلا  أ  أيياة  هلر املصدر الشاين   تقبيا لتل يأل مشا  القفصاية الش بياة املقدساية.

أعااى القادس ميانة املباراة ملاا  امل  ع ا ا ا  التار ك ل لساني  اأدا  مبارتراا ال ل ياة،
ياااالته لك ساااته   الااا عك الشااا   ماااأل مش ااااة بااادلر ا الشااا     رساااالة الشااا    ا الشاااا  

 (  29غداة  ر ر اإلس،م، لل ي ترا الدينية الت  يدية بني الش لبة لاإلس،م . 
لقااد كارااب القاادس ب  ااا  القااش  ال لسااايين علااى   مللييو يامللبعيية  مللبعييةامللثييو 

  رااااه يااااا    اااا   األر ، لامت،كااااه احلقاااااأ  التار يااااة، امل غلااااة    اااادمرا، ببخيةقييييد
ل اا ا الش اا  التااار ك ياا ان ابلوا ااني التار يااة اهعاااء الصااري رية أساا قية  لم اادع ت ا،رااا،

ياسااك لالشقااا  احلضااار)،  اليراا ه   تقاابيا لتباا يأل  ريااب الساااني ا  ت اااعك لالس
ً  واتام لقواتايقةيدمك ا  ، أماا  قيقاة ال شاد الا طين مللقيةسا  اربةديعاخيشيبمدعايب ضا

للقااادس اقاااد أضااا ى م  شراااا لمبارتراااا هلرا  م كااان   علاااى يفصاااية السااااني التار ياااة، 
لبينر اااا ماااأل التاااو،  املت ااااه ، لا عت ااااه الااا  ي ك   املراااام لاألهلار ال طنياااة علااااى أ  

 لالساني تتيلى   يفصية القدس. القدس تتيلى   يفصية الساني، شا 
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القاااادس الش بيااااة يتااااوتى مااااأل  قيقااااة     مللبعييييةامللقييييومقاليب ييييدعال شااااد الشالااااث  
ال طنية   ال طأل الش    ك الش لبة ببا  ليا اا لياا د ا لأهلار اا ل اب   أرساا را 
النراأياااة، اال طنياااة لطنياااة كاااا مااا اطأل عااا     كاااا األ ااااار الش بياااة، لالقاااش  الشااا   

ببخيةييعاا  ااال  ال لسااايين    التااه ال طنيااة يااؤمأل ب لساااني بقاادر   ارااه بش لبتااه. لابلتاا
  بد أ  تب   الش  ه ال ق ) للتت   الق مك ا اه للقاش  الشا   لالقاش   مللقةسا

اإلسااا،مية، ل   أ)  دياااد ل  اااد ا ل ر راااا، لت ا،راااا،  دياااد لل  ااا ه القااا مك الشااا   
لاإلساا،مك. لابلتااا  ااال  ع لبااة القاادس، لمش كااة القاادس،  ااك مش كااة املسااتق ا الشاا  ، 

بني الش لباة لاإلسا،م الا   شاا اعتانا  ال لساايين ت يتاه ال لسااينية بقادر  بق ة ال اباة
 (30اعتنا   بش لبته، لاعتنا  ال لسايين بش لبته    اعتنا  ابإلس،م. 

ابةية اأةبزهو: القةاةبزامللبعةامللقومقا اشب دعامللقةسا اأمًو
ل، اات،  الصااري ين اياان  القاادس   ااا عاياا ة الشقااااة الش بيااة املقالمااة  لقااد-1

ل لساااااني بتوييااااد لمساااااردة مااااأل الااااا   األلرل  لاألم يبااااك ا سااااتش ار) لاإلمااااو  . 
ل ااا ا يتنااااع ماااع  عااا، بشااان املاااؤرلني الاااا بيني  يؤياااد ، بشااان اليرااا ه( أ  الشااا     
الساني  ، الاارأ  ، لأ  ع  د السااني  أ  ااهد ال االني  املسال ني  الا يأل  ل  ا ا ماأل 

لش بياااة  عقااا   ال ااات   اإلسااا،مك   القااا    الساااابع املاااي،ه) ل ااا   ماالااااة  ك ااا ة  ا نيااا ة  ا
لاا اء  لك      ي ا  علاى احلقيقاة ، ااالش  د م  ا هل     القادس    اا  اإلسا،م  بقا ل   

املااؤرا األم يبااك املشاي  تقااارلن مشياا  (  يااث أكااد  أ    عدياادة ، لرستقااردد  نااا بقاا    
لساني  ليس  سليا  ألل ي القاهمني  ا ده  الا يأل  ا تت ا ا ماع  ال ات   القش   الش      ا

اإلسااا،مك الشااا     القااا   الساااابع،    أغل ياااة  سدااابا   السااااني  اتلياااني  سااا اء  الشااا   
ااالتده ابألر   بشيااادا   ا  رياااب   اااد    املسااايتي   أل املسااال   ،  ااا، ماااأل  ااانس  ت  اااعد ي 

  دا .
 ااااأع أ  عااادها  ك ااا ا  ماااأل عااا    ا نيااا ة  الش بياااة   اااد ك اااا تاااد  الدراساااا  لال  -2

اساات طن ا    اا   األر  ا دياادة، لبااأل املساات طنني  الاا يأل  اااؤلا عقاا   ا رتصااارا   
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الشسااااب ية  اإلساااا،مية مااااا  اااا،    أ ليااااة يااااا ة ابملقاررااااة مااااع مجااااا    الساااابا   الشاااا    
، لكارااب  التااار يني، لعلااى  اا ا ااال  عاا    الساااني  الياا م  اا،د القااش  د التااار كد لاا،ر  

( ياث أيا تب القاامد كلراا أرضاا  ع بياة   سا،مية منا  عراد  31ب،ه ا،.  الا ،هد هاأ اا  
م 786اخلل ااء  ال اياديأل ، ل  عراد  ااارل  ال يايد  اام يااديقه اإلمواطا ر ياارملا  ساانة
ة علااى ب ماي، كنااأس القادس لبا  كنيساة الشا راء، لباأل األط ااع ا ساتش ارية   اهلي نا

 هاشب ال ااب ألر   الشاين( ملرامجة املناقة
م لهللرا ال   اة ل اام ا و ةاة كاوش   يسايا التااريب 1099بيب املقدس سنة 

 (32هلا مشي، ، ا ة ا س شني أل ا  مأل املسل ني ابلقدس. 
للقااد هلااب كااا الدراسااا  لاملبتقاا ا  األ، يااة أ  القاادس   تسااق  بيااد بااين -3

(، 33 .م 1000د  راا ر النااي هاله عليااه الساا،م ملبااا  علااير، سااانة  ساا اأيا    بشاا
  األلا ماااأل بااا،ه ال اااااديأل، ثيييالجاه،يييبملي امل ،يييب  ياااث  ااااؤلا  ا السااااني عاااو 

ليقا ع    لا نا   القا  ك بقيااهة م ساى لالشارية ا  رب ابآلراميني، لالشالشة مأل مص 
ارياني ت كا ا هلياتر، القد اة، لااا لا ألال  الق   الشالاث عقا    اا املاي،ه. ك اا أ  الشو 

البنشارية لاة هل،، ااملش لف أ  ال ينيقية لالشوارية القد ة  ك مدلراة ملالشراد القاد مل   
اتل اااا     ماااأل   ياااة اللرياااة، لتااا ا أيااا   الشواريااا   القااادماء، ب  اااه اإلمجاااا  لر،اااة 

 ااااااع كشااااا  ماااااأل الش ااااااها  املبااااا    لالشنايااااا  املاهياااااة األساساااااية ملاااااد  البنشارياااااة، ل ت
 ا السااااااني  ااااا، ماااااأل  (أماااااا املراااااا  ل 34لالشااااااها  لالصااااا ا  الدينياااااة البنشارياااااة. 

  اا املاي،ه، ل ا، مجاعاة  1600اخلاب ل، ل ، مجاعة ماأل امل تن اة األ ارا   را لا عاام 
متشاادهة الشنايااا  هل   اااا  لم،مااا  مقااا كة، ل ااا، ليسااا ا مجاعاااة ع  ياااة،  مناااا تسااا ية 

ا  مااااأل ال  ااااا األ اراااا  لامل تن ااااة املسااااتشديأل ل،رضاااا ام  ا أ) أطلقااااب علااااى مجاعاااا
 (35مللغنو ما  ا يش لقاء أ  ، أل للتص   على

4- ) اوك ماه مالبك  سامللنيبا ةبملهدماملخللد  اجوسام يوجبملاتامياامللعيبمل امياا أخًي
ياه (، لتؤكد النص ر املبتق ة   األره ، ل ك رصا ر ي  رياة األياا أ  غال ياة 
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 عامااااة، لبياااابد املقاااادس لايااااة    أ م ال لمااااا  كااااار ا أياااا،  مااااأل مااااأل ساااابن ا الساااااني
الشااا  ، لكاراااب السااااني لسااابا ا الشااا   البنشااااريني، ل لاااب  بااا ا لالصاااة هلااا،   

أكشاااا  مااااأل ألاااا  ساااانة، مااااأل عرااااد  باااا ا ي،  ا عرااااد هاله علير ااااا  ينااااا عر، ايرااااا أ ااااد
 (36الس،م. 
 ر) أ   البنشاااريني( لأياار  مادل    ألغارياب ال ا شااة علاى الساا ا السا -5

سااانة   ااااا املاااي،ه  للره مسكاااا   4000كاااار ا م  اااا هيأل   السااااني لمااااا  الر اااا   ااااا 
القااادس   ل  اااا  تاااا الش ارراااة الااا  ر ااا  عل ااااء اآلثر أ اااا كت اااب   عراااد ا عااا   

-1375 .م لابناااه الناااات    1375-1411مصااا  امن ايس الشالاااث( الااا )  بااا، 
لل  اااا  اب راااا البنشااااين  ألرلساااا (، للقاااد  .م، لره مسكااا  القااادس    ااا   ا 1350

أكاااد  ل  اااا   تاااا الش ارراااة( ع لباااة أ اااا القااادس، للباااأل  ناااا   يااا ة غااا  ع بيااااة 
 سااايا الصاااا ش، ع ااااب   . م  ااااء  ماااأل غااا   1200السااااني  ااا ا    ااادمب  ا

، لس عا  ماا اراد ب عنايا   ا   اهليا ة لمساباب ماع pelst    اهلي ة ابس، بلسب( 
كااااب أ،اااا ا  علااااى ساااابا  الاااا ،ه ل يااااب الاااا ،ه اب راااا،.  يااااث الااااتل  البنشاااااريني لت  

ال  لسب بشد ا ة مأل الانمأل بسابا  الا ،ه اتلياني، لأ،نااء اساتق ار ال لساب ايراا علاى 
ضاا اف ال تاا  املت ساا ،  ااا    ليرااا بناا   ساا اأيا مااأل  لاا، ا عاا    ا أر  الساااني 

  القاا  ك ل تاا  املت ساا  بااني(    الساااني  ااك املناقااة ال ا شااة   الااا ف ا ناا  37 
سا رية لمصاا  لال تاا  املت سا ، لمااأل األره ، اساات د   اا   املناقاة ل ااك لتااا  ساا ا  
بااني  اااري  ساايا لأا يقيااا ا رااا مااأل   اأااا  ملال لساابمل الاا   اادمب  ا  اا ا املبااا  مااأل 
ط ي  ال ت  أ،ناء  ي  ا مأل الق   الشاين عق    ا املي،ه ه. سني أل هما ، السااني 

 (19 الشرد الشش اين لي لة السلاا  ع د احل يد الشاين، ر 
مب يييزاملنقييييوًاأيضاااا  أ  السااااني  علاااى يفصاااية القااادس لماااأل املشاااا  ال اااار ة-6

ً املإلنةييييوندع   يااااث ياااانع البنشاااااري   أل  ساااا ينة  اااااهرة علااااى ع اااا ر ال تااااار  ملحل ييييو
 ا الشصااا   لال ياا    ا القاا اطخ األلااا ش   الشااا ، لالتاااريب احلقيقاااك للقاادس ي  ااع

 .م، لالسااااااني م كااااان لارتقاااااار ا ااااانس  الولرااااان) امل بااااا ، أ) مالاااااع األلااااا  الشالاااااث
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ال قاا )،  يااث أ اادم  يبااا عي ااك ل رسااا  احلااا  مت الششاا ر عليااه   كراا ف مناقااة 
(، ك ااااا أ  أل  أجبدياااااة ع ارااااا الشااااا   اااااك 38ملم اااانة لك ااااارةمل ابلقاااا   ماااااأل القاااادس . 

الاا  ألاا   مجيااع القااش   األلاا ش اجبااد  ا منرااا. األجبديااة الاا  أباادعرا البنشاااري   ل 
مااأل كتابه  صااة البتابااة مل   ال اا ع األل     15للقااد كتاا   أل ف بااأل غاا يأل    ر

اللااا  الساامية القد ااة  ا  ال اا ع البنشااين، الا ) ألاا  مناه الي  رياا    ا لار، عناادما 
دم ا ريااااام  .م، لأ  ال ينيقيااااني الاااا يأل اسااااتف300 ب اااا ا الساااااني   ااااا املااااي،ه  

البتاباااة الااا ) ت ياااا  لياااه  لااا ا ، البنشااااري    اااد رقااا لا  ااا ا النياااام   مجياااع املاااد  
ال ينيقيااة، لاي ااا يتشلاا  ابللاااة الش بيااة يؤكااد كااا مااأل عااد   ال ااين   كتابااه املاادلا  ا 
 صة البتابة لالياس بياار   كتابه ماأل األجبدياة ال ينيقياة  ا اخلا  الشا   مل   البتاباة 

ل اا ا يااد      ميااة  لااب لاات ل ابلقاابا البنشاااين القااد   ا القاا   اخلااامس  .ماآلرا
 (39الشا  كله يديأل للبنشاريني ابألجبديةمل. 

   أ  اااه باا را  البنشاااين الشاا    اا، الاا يأل ساان ا القاا يشة الاا  ع اااب اي ااا -7
 .م،   ااااء اليرااا ه لعااادل ا    ااا   القااا يشة علاااى 1750بشاااد بقااا يشة بااا را  منااا  

م،ل ااد أكااد كشاا  500يااد) عنرا لحن يااا  ك ااا تقاا   التاا راة   ساا   عاانرا   اببااا عااام
 ة مسا  األيا الس م ) لالبنشاين  ام اليرا همأل املؤرلني الا بيني على أ      الق يش

ابرتتاهلااااا، لل ي رااااا، لالاااانع، أ ااااا القاااا يشة الاااا  أراااان  " هلاااا،، ل اااا ا يشااااين أ  ياااا يشة 
 (40ب را   ك أساس مجيع الق اأع. 

ماااد  السااااني الداللياااة لمديناااة القااادس ابلااا ا  أ ااا، م كااان  اااار)   الشاااا  -8
ش،ث، اساات     ا الشصاا ر احلديشااة، ل ااد أيااار القااد ، لوشابااة  ساا  بااني القااارا  الاا

ماكناااااادر  بق لااااااه  مل     ا  اااااا   احلقيقااااااة مؤسااااااس علاااااا، ا ا اايااااااا السياسااااااية  ه. ،
أياا تب ا نياا ة الش بيااة م كاانا  للينياا ة الشامليااة  الشااا  القااد ( ااال   لشااة القاادس القاأ ااة 

ينيااا   لياااه    علاااى التلاااة تت تاااع و  اااع اسااا اتييك  اسااا،، لالااا    اتلااا  ع اااا كاااا 
ل ااا تقاادم القا ل  ال ساااى، اسااتناها   ا م  شراا املشااا  لا ساا اتييك بااني ابباا لمصاا . 

 رستنتج أ  القدس ع بية من  اي  التاريب ل،س ا  التالية 
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لقااد بنا ااا الي  سااي   الاا يأل عاياا ا   املدينااة كوسااياه علااى املناقااة  ك لرااا  -1
الاأا الشويني   أ}  كنشا .مدة تنيد على عق ة   ل    ا  ر ر أ

عاش البنشاري   ل ، ع    اا  لا ماأل يا ه ا نيا ة  ا أر  كنشاا   باماا   -2
لل ناقاااااة حنااااا  عقااااا ة  ااااا ل  ابلااااا غ، ماااااأل  اااااكء الشوياااااني ألالااااا   ااااا ا الشراااااد 

 لاستق ار ،   املناقة.
  .م تق ي ااا  يااش   لاا  ليااا  ا  1200اسااتق  مااع  ااؤ ء    اادله عااام -3

 أل ال ت  ل   يش  ملال لسبمل ال ) أعاى الساني ا را.أر  كنشا  م
  تادم هللتاا  سا اأيا ليرا مسا    حنا   ا رني ماأل الانمأل بين اا هام احلبا، الشا    -4

 (41هلا   ا اإلس،م حن  عق يأل      لبشد اإلس،م ،،،ة عق       أل ش. 
 اااة،   الشصااا      لبااا   سااا اأيا ليرااا مسا منسااا بتا   ا  الاااي بااا،ه القاااام القد

ماأل  ساا اأيا  لبااة يراا مسا   القا   الشااامأل، لعايااب عصاا   احلدياد) ل راا   ا  اراا 
ا ه اار ل ااك هللااة ع يلاة مل لبااة  ياا ر الا ا    لبااة اببااا   اا أ  تسااتق  ، ر ااا علااى 

(، للقااااد لره اساااا،  لبااااة  ساااا اأيا   التاااا راة ك  لبااااة أساااا ا  بااااين 42اإلمواط ريااااة  
ة،  ا ا اب ش  التا راة و لباة  سا اأيا امل  ادة، للت  يا  بينراا لباني  س اأيا اإل،ين عق  

 لبة  س اأيا ال  ار صلب عنرا   قا   ضاااة  ا  لباة يرا مسا، لاسا،  لباة  سا اأيا 
 (43امل  دة   يد  على ملهللة  س اأيامل امل   هة  اليا    الق   األلس   

تتااادة  ماااأل امللاااي ياااال  ملطاااال  مل لقاااد مت ت  ياااد أسااا ا  مل سااا اأيامل    لباااة م
ل ااا، سااا،لة يشقااا  ، 12لا تااا   تلاااي امل لباااة علاااى مجياااع أسااا ا  باااين  سااا اأيا ا ،

بقيب تلي امل لبة م  دة   ابة     مأل النمأل   أ منة مل كرا الش،،اة يااؤل ، لهاله، 
لسلي ا ، ك ا ارقسا ب  لباة اسا اأيا  ا  لبتاني،  لباة  سا اأيا   القا ا   كاا  

ملااا كر، ي بشاااام باااأل بشاااا  ل ااا    ينت اااك لسااا،لة الناااي هاله لكاراااب عايااا ترا   أل  
السااام ة، ل ااد أياا   ب يشااام ابو اصاانع ألث   ل ياكااا لطلاا  مااأل أت اعااه ع اه ااا بااد   

  اا املاي،ه  721لارتراب سانة  سانة، 250مأل الا  ا   ا ألريالي،، لهاماب هللاتر، 
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ألسااا ا ، لأ لاااى اليرااا ه  ا ماااا لراء  ااا  عنااادما غااانا ، سااا     ملاااي أيااا ر، لسااا  ا
 ال  ا ، لب لي ارترب     الدللة، ل  يق، هلا  اأ ة .

أماااا  لباااة يرااا مسا   ا نااا  ، كاااا  أل  مل كراااا   شاااام باااأل سااالي ا  لعايااا ترا 
ألريلي،، لتش ضب  ا   امل لباة لاانلا  ماأل القا ا  لا نا  ، لكاا   ل  اا علاى ياد 

  ااا املااي،ه تالاا  عليرااا لهاشااب لااه  606ا ساانة ر  لاا  رصاا  ملااي اببااا الاا ) غنا اا
أ لراا، لثر   اقاام بساي عقا ة   ف ماأل 593ا نية،   ثر  م ة ثرياة اانا اا سانة

ل اادم  586  ااا املااي،ه او  ااا ساانة  593 لبااة يراا ها علااى  باا، ر  لاا  رصاا  ساانة 
 (44لأ    اهليبا، لس  الير ه  ا اببا.  أس ار ا،
   ياااة الشاا     ااا اإلساا،م،  يااث   ،قاايااا  مر ااا    كاانا  لقااد مشلااب القاادس م-5 

،قااة ب،ه القام ،، ا ل،، ا ، األما  الا )  كارب األماكأل لاألمصار الش بية تت اعا مع
مناى املقاا كا  الشقاايااة املاهيااة لا  ت اعيااة، لال ل يااة، بينرااا لبااني تلااي الق اأااا الش بيااة 

ياااا   ط،أااااع التت ياااا  الشاااا    ا السااااااني، لغااااداة ل  الاااا  ،ي  ليرااااا لتسااااتق  ايرااااا.
ابإلضاااة  ا الاان رة التار يااة الاا   ااام تااا اخللي ااة ع اا  بااأل اخلاااا  تباملااب اتاادها  
احلضاااارية  الشقااياااة  ا  ت اعياااة لقفصاااية القااادس الش بياااة الااا  أضااا ب عليراااا الصااا اة 

 ال طنية لالدينية.
  اياااه، لأ ااا،  ااا   التاااا ا      تايااا  يفصاااية القااادس الش بياااة احلضاااارية    ااادا

كارب  صيلة     الش   لعا ه ، مل ارساة هلر ا، احلضاار) ا دياد الا ) كاار ا باه 
 لاب ع لية ات  القدس لل ي  ا ةب، الق ا د التالية   ا اإلس،م، 

اسااااتشاه ياااا،أ الااااديأل األياااا   القاااادس بشااااد ارتصااااار    مش كااااة  اااااني علااااى  -
ي ليااااا  سااااانة  3للريااااا ة،  583يااااار  ر ااااا  عاااااام ماااااأل  27الصااااالي ني   يااااا م ا  شاااااة 

 م.1187
م، ليا اخللي اة ع ا  باأل اخلااا  638  الشام اخلامس عق  للري ة امل اا   -

 ا القدس  تايا  بش ا  أب ، كاا  يت ااه  ماع غ،ماه ال كا   علياه، اشنادما بلا  اخللي اة 
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باااأل اخلااااا  سااا ر املديناااة كاااا  هلر ال كااا   للاااا،م، انااان  ع ااا  لركااا  الاااا،م لع ااا  
 سااي بليااام ال شاا  ال ااا ر   ال ا ياا   أكااو ، ل ااا   مل   هللااتب، اب يااة علااى الااد  ، 
ادللاة اليلا، سااعة لهللااة الشاد   ا  ياام السااعةمل، ل مت تساالي، م ااتي    يلياا( القاادس 

عراد  املقار ر  الشرادة  لتسل، م اتيترا مأل با ي   القدس، لأعلأل ع ا  باأل اخلااا 
مل علاى ماا مسلي احلني بقيب الساني ع بية لرصب الشرادة الش  ياة (لمن 45الش  ية(. 

  يلك  بس، " ال بأل ال  ي،
 ااا ا ماااا أعااااى ع اااد "، ع ااا ، أمااا  املاااؤمنني، أ اااا  يليااااء ماااأل األماااا . أعااااا ، 
أما   ألر سر، لأم اهل،، للبناأسر،، ليل ا ،، لسق را لب ي را لسااأ  ملتراا.. أراه   

 اادم، ل  ياانقه منرااا ل  مااأل  يال ن ااا، ل  مااأل ياالي ر،، ل  مااأل تساابأل كناأساار، ل  
يااكء مااأل أماا اهل،، ل  يدب  اا   علااى هياانر،، ل  يضااارال أ ااد ماانر،، ل  يساابأل  يلياااء 
مشراااا، أ ااااد مااااأل اليراااا هلعلى أ ااااا  يلياااااء أ  يدشااااا ا ا نيااااة ك ااااا يدشاااااك أ ااااا املااااداأأل. 

نر، الراه  ماأل علاى ر ساه لمالاه لعلير، أ   د   ا ا منراا الا لم لاللصا ر. ا األ لا   ما
 ب ي لا ا أمنر،. لمأل أ ام منر، ار   مأل، لعليه مشا ما على أ ا  يليااء ماأل ا نياة. 
لمأل أ   مأل أ ا  يلياء أ  يس  بن سه لماله مع ال لم ل لاك ب اي شر، ليال ر،، اال ، 

 شااد  مناا   علااى أر ساار،، لعلااى ب ااي شر، لياال ر،  ااب ي لااا ا أماانر،. ا ااأل ياااء ماانر، 
لعليه مشا ما على أ ا  يلياء مأل ا نية. لمأل ياء سار مع الا لم. لماأل يااء ر اع  ا 

لعلى ماا    ا ا البتاا  عراد ،أ له، الره   يؤل  مانر، ياكء  اب حيصاد  صااه ،
  ،"، لمسماااة رسااا له، لمسماااة اخلل ااااء، لمسماااة املاااؤمنني،  مسا أعاااا ا الااا ) علاااير، ماااأل ا نياااة

 .كت  ل ض  سنة مس عق ة  ي )
يارد علاى مسلاي  لالااد باأل ال لياد، لع ااد الا بأل باأل عاا ف، لع ا ل باأل الشااار، 

 (46لمشالية بأل أ  س يا مل 
طااابع الش ااارة القاا مك أ اا ش مااأل أ  حي ااا  ااة هينيااة مت ياانة، ل ااد كااا   أياا   -

 .ببخيةعا لة نأكد     ا الاابع الق مك املش ار) مأل األم ر الق مية ال 
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 ملليب ييييدع  ارقاااا ب لاااا،  الشراااا ه املفتل ااااة تؤكااااد    امل اااااين اإلساااا،مية الاااا -
 (47طابشرا.  الش بية ال  تت تع تا القدس القد ة ال  ما  الب ةااية على

أكشاااا  املسااااا د لاملااااامس    القاااادس تشاااا ه  ا الشصاااا  امل لاااا كك لأيرااااا  م  رااااة  -
 (48ال ف ية، األس ا ، الا امنة،   ة املينا ، املصاط (. 

 القدس: يف الربنامج السياسي الصهيوني:ثالثًا: تهويد 

   أيي ت كااااان سياساااااة احلب ماااااا  الصاااااري رية   السااااااني اتتلاااااة علاااااى ، اباااااب
، لالااا  تشاااين النيااا  للقضاااية ال لسااااينية علاااى أ اااا للالةييي دندناملءسيييقدعوبمقااادمرا  

 ضاااية  رساااارية، لليساااب سياساااية، لأ   لراااا يت  ااا  علاااى الشااا   ماااأل لااا،    ااا هل، 
   لساينيني املقي اني هالاا ال لادا  الش بياة، لت  ياا املت ا اديأل   الساانيت طني ال 

الساااااني،  أ) ال كياااان علااااى التاااا طني، ل ااااا ا  الضاااا ة الا بيااااة ل ااااااع غاااانة  ا األره ،
ماع  اااع غانة لالضا ة الا بياة،  مللةمجاملءمق يو يلالقدس لاية مأل الش   ، لأيضا  

لل ضاااااأع لاملنت  ااااا  الصااااري رية، لتاااا ا  ةياااث يتتاااا   ال لسااااايني    ا مسااااترلبني 
لي ااااااا  مسلاااااي ماااااع السااااايا ة  األياااااد) الشاملاااااة ال ليصاااااة إل اماااااة املقااااااريع الصاااااري رية،

 ماا ت   ابلبيااا  الصااري ين   الضاا ة الا بيااة  نيييوسا دييوساسدوسييقالسياسااية مااأل لاا،  
  تبااا    ياهاتاااه متشالراااة مشاااه لمسااارلة لتااادم  لتصااا ية القضاااية ال لسااااينية،  ا  ارااا
ياد   الش ا على تدم  ال اك ة ال طنية للقش  ال لساايين ماأل لا،  تادم  كاا تا اث

ل  ا ما  شلناا رؤياد القا   مل  مسا كاراب ع لياة تقا يد ياش  ماأل  على ع لبة الساني،
أرضه، لا ستي،ء عليرا، تشد    ة، ال  ع لية تنيي   ر ه، أل يا  منيناتاه الا  

لش ااا علاى   يقارا، لط سارا  ااك    اة أبقاع لأ سااى  ادمرا للتضاارة اإلرساارية، اب
ل ا ا ماا ينا ا  علاى  ارساا  البياا  الصاري ين   السااني عاماة ل   (49لأاادأمل. 

القاااادس لايااااة،  يااااث ياااابلب مدينااااة القاااادس  ااااداا  اسااااتيااريا  م كاااان   عنااااد احل كااااة 
  كاااااان الصااااااري رية مناااااا  امل  لااااااة األلا للت باااااا  الصااااااري ين اإلمااااااو     الساااااااني، ك

استيااين للطأل للير ه، ل د أل   ع لية ا ستياا ، لا سترداف، يابا التسالا، 
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بدلااع أمنية، لا تصاهية، لسياسية، أ،ناء احلب، الشش ااين، ليقابا  ا ا التسالا م تبانا  
ل، ت،  الصري ين ب عاية ا  ت،  الويااين ال ) يقادم لل  ا ه اليرا ه) تساري،  

( ليقااارد التاااااريب الااا ) كت ااااه 50ياااا  الصااااري ين الاايااا .  لقيااااام الب مو اااة  ياااو 
املنص    مأل املؤرلني، لغ  املنتا يأل    مدينة  بيب  املقادس  ع بياة  سا،مية   مشيا، 
ااا ا  مساا  ا عااو التاااريب، لأ  اليراا ه أل بااين  ساا اأيا( ماا اللا علااى  اا   املدينااة ماا لرا  

ياة ، سايله  ر راا. ل   ماأل يتت اع ياا تا  عااب ا ، ل  ي اد ع ما لر ، بصا ا    اا  ة اب 
التااااريب، لمنااا  األ  ،    اااد  أبااادا  لليرااا ه أ) ل ااا ه هاأااا، مسااات   باااني سدااابا  سااا رية  

(للايس   التا راة راه 51ا ن بية  الساني(، ل د أ  الش    ألا لل  " ابلقدس. 
يراا ه، للاايس هلااا يؤكااد أ  ملدينااة القاادس مياانة لايااة اين ااا عااأل غ  ااا مااأل املااد  عنااد ال

ر، ك ا  ك احلا د عند  املسل ني  لاملسيتيني.  مبارة   ر  س 
لقد ارقسا، اليرا ه بشاد سالي ا   ا هللتاني   لباة  سا اأيا   القا ا  عايا ترا 
 بلااس، ل لبااة يراا مسا   ا ناا   عاياا ترا القاادس. لي، اال عاادم  ياا ار هاله علااى 

ه  ره غ ي  عأل املدينة طاار  عليراا. ل  ا ستياا    القدس يد د ب ض أ  على   ار
ااا ة الصاا اع بااني الياا  ريني لاليراا ه كااا  ال  اا ه الشاا     الساااني  ااا  ا  ابر ا ،  ااب 

 اا،    عااة عسااب ية ير هيااة  امااب بشاا رة علااى  بااام  خيملدكييوةدوسعرااد  املبااابيني ، 
   ب ااااب ساااا رية الساااالي  يني،  لبااااة املبااااابيني مااااأل تباااا يأل الساااا،لة احلقاااا  رية الاااا

  اااا املاااي،ه ل  عراااا   ياااد بااا مي ال لمااااين،  63  اااا املاااي،ه  اااب  164السااااني ماااأل 
ل ااك   كااة سياسااية هينيااة ير هيااة   القاا   الشاااين   ااا املااي،ه، ل اا، كرنااة مااأل الشقاا ة 

باأل  اا،ني امللقا  اللقا   ا  يرا مسا  احلق  رية مأل أبنااء يرا ه  ، لأل  ماأل ألا   ا ا
ا  اااة، ل ناااا  بساااة أسااا ار لل باااابيني، للتااا ) علاااى  رياااب لمشنا اااا امل  ملابملبااا مل

اليراا ه لااب  ياااهة األساا ة املبابيااة، لتقاا  البنيسااة األر، مسكسااية لالبا، ليبيااة  اسااتق، 
السااااا   األل  لالشااااااين منر اااااا، لتشاااااا ف بقار ريتر اااااا،    اااااني يااااا ان الولتسااااااتنارب 

، امل ساا عة احل ة(للقااد املنقااق     القاا   الساااهس عقاا  كااا  اا   األساا ار. ليبي يد 
املبااااااابي   ل اااااا ه ال لساااااااينيني  شااااااا أكاااااو  ديااااااد لبيااااااا ، اليراااااا ه)، للبااااااأل  اعتاااااو
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األمواطااا ر    ااادر  ( ال لمااااين أمااا  بقتاااا كشااا  ماااأل اليرااا ه، لأمااا  بتايااا  اسااا، القااادس 
 ا  يليااا كابيت لينااا(، لر ااى كااا يراا ه) منرااا، لأماا   عاادام مااأل يقاا   منرااا، ل ضااى 

الير ه) الش  ك، ل   ا   ال ا ة  اا ا ت اع ال لساايين سااميا  ع بياا ، ماأل  على البيا 
 ياااث السااا،لة، لالتبااا يأل الش  اااك، ل   ااا   ال ااا ة للاااد السااايد املساااي  علياااه السااا،م، 
لمن أ   بقك الير ه، أ لية   الساني   ا  عق يأل     ، أ)  ب ا رتادا  الوياااين 

قااااد  لااااب ع ليااااة   يااااد القاااادس مااااأل لاااا،  لل( 52م . 1917علااااى الساااااني ساااانة 
 امل ارسا  التالية 

م  راد علاى ا ساتت امس ابلقادس 1948   البيا  الصري ين من   يامه عام  -1
ل  يد ا، أ)  شلرا مديناة مالقاة علاى كاا ماا  ا  ياري ين يرا ه)، هلا ا ارا   اا  
إلا اغرااااا مااااأل الشاااا   ايقاااا م  ابه اااا، ل ياااا  ،، لتاااادم  بياااا  ، ل ااااتلر،  مسا استشصاااا ا 

 20ساا ر القاادس التااار ك    (لكااا   بااأل غ رياا     ااد أليااى بضاا لرة  اادم49عليااه. 
 م ةية أره ي يد  دسا  لا دة، لأل  الس ر غ  ير ه). 1967 ني ا  عام 

مجيااااع القاااا ش السياسااااية الصااااري رية  ااااد ات قااااب علااااى   يااااد القاااادس، لمناااا   -2
م، بدأ  ع ليا  التر يد املني ة ماأل   اا 1967 ني ا   7ا ت،  ي  ك القدس   

ن اا  الساا طاين ا سااتيااين التر يااد) للقاادس، ل بناااء احلب مااا  الصااري رية، لباادأ ال
ل ارساااة ع لياااة التارااا  الش  اااك لاملضاااايقا  علاااى الشااا   ال لسااااينيني،  املسااات طنا ،

لاااداشر،  ا ال  ياااا، لمصااااهرة أراضااااير، .ااملتوماااا لل  ا ااا  السياساااية، لاملفااااااا  
ري ين هل  عناااء، مناا  ا سااتش ارية املتشلقااة ابملدينااة املقدسااة، يتضاا  أمامااه املقاا لع الصاا

م ل ا اليااا م  ياااث  اااا   مل مسا  صااالنا ي ماااا  علاااى القااادس، 1897 تيااا هلر   تن  عاااام 
ما أ ا   يا ، ل اهرا  على القيام  ) يكء، اس ف أ يا كا يكء ليس مقدساا   لكنب

 (53لدش الير ه ايرا، لس ف أهم  اآلثر ال  م   عليرا الق ل مل. 
ا  يقبا اهلا س األساس ال ) يق ه  باام تاا اتر يد القدس كا  ل  ين  -3 

أبي ، ارا     رتنيا     رأيس احلب مة الصاري رية يشلاألمل أ  القادس سات قى م  ادة، 
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باياأل  للب السياهة اإلس اأيلية، لستب   عاي ة  س اأيا األبدية، مشل اا كاا  مناا ي،
 رأااايس ل راء الااا ) كاااا  لت مناااي(-الااا ) للاااد   ب يسي ب ساااب م(1913-1992 

م، ل ا  ماأل اإلر اابيني الصاراينة الا يأل ارتب ا ا ا اا ر 1977البيا  الصري ين   عاام 
-1915يااااااام   ةاااااا  يااااااش نا الشاااااا   ال لسااااااايين لايااااااة لالشاااااا   عامااااااة، لاساااااات 

البيااا  الصااري ين السااابع، لاياااتر   م(، ل اا  مااأل ب لناادا، ياااا منصااا  رأاايس2012
ال لساااااينيني  ا ه ر ااا،،   للدللااااة  ال،  ياااني ب،ءاتاااه الش،،ااااة    للقااادس،   لشاااا هة

ارتب ااااب ا ااااا ر ةاااا  القااااش   ال لساااااينية، ل اااا  مااااأل  اااااهة الشصااااااب  اإلر ابيااااة الاااا 
ي ابنا أ  س،ما   بأل أ  يب س بينناا  ال لسايين، لمأل أ  اله  مل ره مأل اخلاو أ  ر  ،

م(أل  رأااايس 1973-1886لباااني الشااا  مل، لاريياااا ياااارل ، لماااأل  ااا لر، باااأل غ ريااا   
ل راء للبيااا  الصااري ين، للااد   مدينااة ب،رسااي ال  لنديااة، للااه الاادلر األكااو    يااام 
البيااا  الصاااري ين   الساااني، لتااا أس  يااام البياااا    ساان اته األلا، للي اااك اياااب   

م( ل   رأيس ال  راء الشالث للبيا  الصري ين، للاد   ألك ارياا ع اا 1895-2014 
  بدايااة  ياااام  الاا  ارتب ااب ا ااا ر ةااا  ال لساااينيني  ابياااة اأاادا  لشصااابة اهلاغااا   اإلر 

م(،مرناادس الااو مج الناا ل) 2016-1923البيااا  الصااري ين . لكااا  يااي ش   باا   
بشاااااد ات اااااا  ألسااااال  الااااا ) ل شاااااه ماااااع مني اااااة التت يااااا   الصاااااري ين، اكتسااااا  يااااار ته

 ري ين،م ل ااا   ر اااا  يااا1984رائساااة ل راء البياااا  الصاااري ين عاااام  تااا ا ال لسااااينية
م ملالقااا   األلسااا  ا ديااادمل أ  القااادس عايااا ة  سااا اأيا 1993أعلاااأل   كتاباااه عاااام 

 مل.( 54األبدية مل. 
مناا  أ م ا رتاادا  الويااااين علااى الساااني، لتصاااعد  هتويييةامللقييةسالقااد باادأ  

ًيام، لكااااا  1967بشااااد ا  اااات،  الصااااري ين عااااام  ( 1994-1919، شييييلوموارييييو
، 1917للااااد   ب لناااادا  شاااادل الصااااري ين الاااا ) اااايش ال احلالااااام الشسااااب ) األل   

-1978اليراا ه لاألياابنا    البيااا  الصااري ين مااأل  لأياا   ثلااث رأاايس  الامااا 
،ارتباااا  عقاااا ا  ا ااااا ر ةاااا  القااااش  الشاااا   ال لسااااايين، ل اااا  القاأااااا  مل   1983

الصاري رية لأ ااداارا سات قى مش ضااة للفااا  ماا هام املساايد األ صاى لمساايد الصااف ة 
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( 55أماااام أعاااني املسااال ني لأا اااد ، لااا ا  ااا    التر اااا عاااأل ساااا  األر مل،  ااااأ ني 
لتتتااادث كاااا لاااا  التر ياااد عاااأل التارااا  الش  اااك، لطااا ه ال لسااااينيني لاااار  مديناااة 
القدس، لتدم  كا ما ياد  علاى ع لباة القادس، لتايا  مشاملراا، لأ ااء األ يااء ايراا، 

ة  ااااا    امااااة البيااااا   يااااث يقاااابا م ضاااا ع القاااادس   اااادش لساااااأا ا اااا   لالتش  اااا
 الصري ين بقبا لار اهلدف األساسك للصراينة.

   الصاااااري رية تش اااااا علاااااى الااااات،  األسااااااط  لرباراااااا ابلشقاأاااااد لالاقااااا س -2
لالنصااا ر الت راتياااة لتتقااا  مارتاااا لمقااااريشرا الااا  ااااا  هلاااا، ل  مقااادمترا ت ياااي  

تانام املشقا  اليرا ه) واا الشقااة، ةياث  ا  أ  تبا   التش ا  ال شلاك   النيا ) عاأل ال
أم  به ملير  مل   الت راة  ص ا ، لابلتا  مأل ل راة ريا  ،   مشا  لقا اءة األ اداث   

 (56الشا  للاية   ملالق   األلس  ملهل  ربارا ابلت راة . 
 ياااام البيااااا  الصااااري ين ب اااا    اااا ارني  اااااأ ة عدياااادة تاااادف تسااااريا ع ليااااة -3

لماااأل  ااا   القااا ارني   اااار   اإلهارة لالنياااام لسااانة  ،ا ساااتياا ، لابلتاااا    ياااد القااادس
،ل اااار   القااادس عايااا ة إلسااا اأيا، ل اااار   اتااياااة علاااى األمااااكأل املقدساااة، 1948

اسااااا  اع اليراااا ه لشقاااااارا ،   ال لااااادة  ل ااااار   التنيي اااااا  القار ريااااة اإلهارياااااة، ل ااااار  
يياد رقااطا  السالاة القد ة، ل ار   تا ي  ا ت اا  بقاو   اااع غانة لمناقاة أرحيا تق

م( ل اااار   اإليااا اف علاااى املااادارس، ل اااار   ا سااات ، ، ل اااار   1994ال لسااااينية 
م،ل ار   الش هة، ل ار   السلاة لتا ي  القادس، 1952الدل    ا مل س اأيامل، لسنة 

  ضااة  ا   امة  دار ال صا الشنص ).
"( لالاا  تقاابا   القاادس مومأل  ، للايااة املقااوة اإلساا،ميةيييةماامللقبييًو -4

لأيااااالترا، مللقييييةساامشل ااااا  ابر ا  مااااأل مشااااا  مدينااااة القاااادس، ليااااا دا   يااااا  علااااى ع لبااااة
اق ا د األض  ة ال  رققب عليرا أ اء أيتاتا ابللاة الش بياة  لاب ت ضا   قيقاة 

 املناع، الصري رية ال قشة .
القاااااااادس، ل  هة املساااااااات طنا  يقلييييييييد امللوجييييييييو امللالةيييييييي ديا امةينييييييييعا -5

صري رية، لتاي  مشاملرا الش بية لاإلس،مية، لعنهلا عأل الض ة الا بياة. لت كان السياساة ال
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 لاااا ا  التي شااااا   الصااااري رية علااااى  ااااا ا  القاااادس مااااأل الساااابا  الشاااا   مااااأل لاااا، 
ال لسااااينية لااااار   ااادله املدينااااة، لضاااا، البتاااا ا سااااتياارية الاااا  تقاااع لااااار   اااادله 

 أيااا تب لاااار   ااادله املديناااة، ل ااادم ال لدياااة، لسااات  اهلااا    ماااأل الشااااأ،  الااا 
 املنا   لغ  مسلي .

،  ياااث تقااا م مقااا لعا  مللا ييي -مللولييي علاااى  اعااادة   موميييعاملدةيييقو نوي-6
ا ستياا  على اس اتييية رب  املست طنا  ب شضرا لمع البتلة الير هية غ   املديناة 

  لي رااملقدسااة، لاصااا األ ياااء الش بيااة عااأل بشضاارا تاادف عنهلااا ل صااار ا، لمااأل   تاا
( ل اادر التاا ك     مساااعك  ابء 57ابلت اااا  مااع اصااا القاادس عااأل ةيارااا الشاا  . 

لمنيا ) ال با  الصاري ين لنقاا  هعا  ، لمااال ر، لتتقيقراا  ااد سا قب  رقااء املني ااة 
الصااااري رية، ايراااا   اباااا ة اسااااتياا  الساااااني لالقاااادس   هعاااا ا  لمؤل ااااا  بشاااان 

احلالاام  تساا ك كاليقا  ، ل يراا ها القلشااك   امل با يأل، لاحلالامااا  الصاري رية، أمشااا 
الل يأل لضشا مقاريع للش هة  ا الساني. ك ا ع ا الصاراينة علاى   ياع املؤسساا  
الصااااااري رية   مدينااااااة القاااااادس، لياااااابلب  اااااا   املؤسسااااااا  ال ااااااااع األ اااااا، لل قاااااا لع 

  مجلعا بمل وياأمه ويشت دل  على     الصراينةل ا ستيااين. 
ل ااااة ال قاا ة احل  اء الاا ) يباا     ااااة يااش  " املفتااار،ل ااااة أر  امليشاااه، ل

ال ناااء ت اادأ م اياا ة بشااد مسباا   ياا م م لااد ا  يااارة لل اادء ب ناااء اهليبااا املنعاا م، لأ  ع ليااة
ال قااا ة عناااد بل غراااا يااار  ا الشاااامأل لرقااا  رماه اااا  ااا اب   ملليرااا   مل، ابإلضاااااة  ا ل اااااة 

 با، لغ  مسلي مأل اخل ااا .املسي  املنتي ، ال ) سيير  بشد بناء اهلي
  ااااا اء احل ااااا    تااااادف التف يااااا  لط اااااس املشاااااا  لباااااا اآلثر اإلسااااا،مية  -7

لالش بياااة، لت  يااا  مديناااة القااادس منراااا،  اااب   يبااا   هلاااا ماااا  أل   ياااة، ليااا     ا 
  يد مدينة القدس مأل ل،  رق  ال ؤية لالتص ي  ا  ت،  الشنص ) املقا   لتااريب، 

ارة القدس الش بية اإلس،مية، لا  الا ؤ  الصاري رية، الا  تاييا  ال  ا ه لمبارة، ل ض
 الش  ، لاإلس،مك، لاملسيتك.
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ملاتا  يا ابلي امللةيكوسامللالةي دندنا كياا خيءاشكا سالع لدعاملءسيقد وسااثر
ا مجو واابلنقوطامللقولدع:

 مصاااااهرة   ف الاااادلمنا  مااااأل األراضااااك التابشااااة للقاااا ش الاااا  أ ي ااااب عليرااااا -1
 املست طنا .

 تا ي  بشن التي شا  السبنية ال لساينية لاحلد مأل ت سشرا. -2
  ديد بشن التي شا  السبارية ال لساينية ابإل الة . -3
 بقاااء السااايين القاادس لضاا ا يرا الشاان     الااة لاا ف لرعاا  هاأ ااني مااأل  -4

 ابلس،أ . ل،  ا عتداءا  املتب رة علير، مأل   ا املست طنني املد يني
 عن  مدينة القدس لض ا يرا عأل ةيارا ال لسايين   الق ا  لا ن  . -5  
اصاااا  اااا  القااادس عاااأل  ن تاااا، لالاااتتب،     كاااة ال لسااااينيني    اااا   -6

 الض ة الا بية ل ن تا.
 لتقسي را  ا بقع متنا، ة. بني أحناء الض ة الا بية،  اع الت ايا ا ا ا  -7
ال اأااااع للقاااادس الشتيقااااة لالقاااا ش ال لساااااينية اتياااااة  ملليييين  امللع ييييبمل تقاااا يه  -8

 .58) 
للاااا  لا ااااع  ديااااد   القاااادس عااااأل ط ياااا    يااااد ال  اااا ه ال لسااااايين ايرااااا،  -9

 لاست داله تدر يا   غل ية ير هية .
احلد مأل ت ا  اخلدما  للسبا  الش   مع عدم ابيانر، ماأل الت تاع ةيااة  -10

 (59ط يشية. 

 القدس:املوقف األمريكي من  -

    هارة األ مااا ، علينااا األلاا  بشااني ا عت ااار ماا ا يأل القاا ش الشامليااة، ا ااك ريااام
هل  يقاا م علااى  اا ارني الاابااة، ااال    اعااد الساال   تقاا م علااى أ   ااؤ ء الاا يأل لاادير، 

 ً ملأيلااا ل  بقااادر اساااتااعتر، علاااى األلااا ، أماااا الضاااش اء اااال ، يستسااال    ملاااا  مللقييية
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مااا ينا اا  علااى سياسااة الاا     املتتاادة األم يبيااة الاا    بانر، احلصاا   عليااهمل. ل اا ا
تت تااع ابلقاا ة لالاا سااة الياا م  ااا  لطننااا الشاا  ،  يااث  هارة الصاا اع   املناقااة الش بيااة 
ابلنسااا ة هلاااا  اااك ع لياااة ت،عااا  بقاااي، لمصاااال األطااا اف األلااا ش، ب سااااأا القرااا  ماااأل 

يامرااا، لتشاان   مناا  مالااع أ ااا تشيااي، املصااال الق ميااة،  اا   املصااال تب رااب مناا   
 ةدثايقودابل امل ةعو امللقولدع: الس شينيا  ل ا الي م،

لمااأل ل،هلااا تسااشى الاا     املتتاادة  ا أ   سااد  م ييواامل دبييعاخيمللةيي عع ا-
  عقااا النفاا  احلاك ااة للاادل  املتفل ااة، للايااة  مل القاا   األلساا  مل، أ ااا الدللااة 

مااأل  اادرة علااى احلساا، لاملصاادا ية لاملبارااة،  الشي ااى مسا   اادرا  ك ريااة وااا يشنيااه مسلااي
 مقدرا  املناقة ل، لا ا. ما  شلرا  ي أل على

 أ) سااشك أم يبااا لتشنياان ر  مس ااا   املناقااة، مااع السااشك  م ييوااملسيي مليد،دعا-
 لتتيي، الدلر ال لسك  ا أهين مست ش، للييد ألرلاب ل بقاأرا لب ع اء ا.

لالاا  تب ااأل   تشنياان األمااأل للبيااا  الصااري ين،   ملد ييواامللكومنييعاأخياملدو يييع -
لتشياااي، ر ااا مس لمباراااة الااادل  الش بياااة ال  شياااة، ماااع الش اااا علاااى لياااي، الااادل  الش بياااة 

تااااادا  ال ااااا ل   أل مسا  الت  اااااه التقااااادمك، ل احلااااا ر   ال  اااااب ر ساااااه علاااااى املقالماااااة
األم يبااك ااال  الاادع،  رليصااا   ا الااا   الصااناعك. لابلتااا  لضاا أل  اا   ا ساا اتييية

القاااما لغاا  اتاادله،  ااد لاادم الصااري رية اباا ة لكيااا   باان س القاادر الاا ) لاادم ايااه 
الاادع، الويااااين احل كااة الصااري رية،   ال اا ة الاا  ساا قب ارقاااء البيااا  الصااري ين عااام 

م، لما بشن التص حيا  األم يبية املنتقادة للبياا  الصاري ين    لا ر ال مااه   1948
الاا أ) الشااام الشااا   لالشاااملك    سياسااترا   املناقااة مت ا راااة، أ) أ   الشياا  ، لتضااليا

ا س اتييية األم يبية  دف  ا منع  ياام  ا ش كاوش ماأل ال  ادا  السياساية الب ا ة 
  الشاااا  تتباماااا ا تصااااه   لا ت اعياااا  ل،قااياااا  ل ا ااياااا  لاسااا اتيييا ، لك اااا رشلااا، اااا، 

للتباما لالقادرة علاى ال  ادة ماأل األ ااار الش بياة،   مباريةت  د مناقة   الشا  أكش  
 اعاااادة الاااا      -يرااااده البيااااا  الصااااري ين األماااا  الاااا ) تشااااد  اإلمو ليااااة األم يبيااااة

لاا لي اسياسااة اإلهارا  األم يبيااة املتشا  ااة للايااة  -املتتاادة ا ساا اتييية   املناقااة
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من   ماأل  الق ار   ال     املتتدةسيا لا على  ياهة م اكن    عرد التل  هيأل ال يأل
كارب لما  الب، تش ا لصاال   ياد القادس، لتصا ية القضاية ال لسااينية، لماا  بشيد،

م بنقااا الساا ارة األم يبيااة  ا القاادس، 1995ياادلر الباا را س األم يبااك لقاا ار  عااام 
قااا  اا ار الاا أيس  ت اماا   املتضاا أل أ  القادس عاياا ة أبديااة للبيااا  الصااري ين، لر لماا

السااااا ارة األم يبياااااة للقااااادس    ت مجاااااة  قيقياااااة عاااااأل الش، اااااة باااااني البياااااا  الصاااااري ين 
األم يبياة ماع البياا   لال     املتتدة األم كية. ل بننا الق       ما  يان الش، اا 

 الصري ين  تا  رأيستا  يا 
لعسااب    اعت ااه البيااا  الصااري ين بقاابا عااام علااى الاا     املتتاادة ماااه   -1

 لسياسيا  .
 التنام أم يبك مال   مأل بقاء   ا البيا  هل  ي ل  لض اب .-2

لاا لي تش ااا اإلهارا  األم يبيااة بقاابا هاأاا، علااى الناانع التاادر ك للقاا ة الش بيااة، 
مااأل لاا،  تباا يس ال   ااة لاخلاا،ف لالتناااا  بااني الاادل  الش بيااة، لتاادم   ااج املقالمااة، 

، لتشنياااان ال باااا  الي،مااااك ال  شااااك املتفلاااا ، بتياراتااااه لهعاااا،  ااااج ا ستساااا،م لاخلناااا ع
للاية اإلس،م السياسك، لمقالمة الشل، لالت با  الشل اك الصاتي ، للياي،  الدينية،

خيلكيااميي ايغييااميوملزياامللقييوةامللةخيلدييعاخيمللقاولاييوياالادلر ال لسااك   الا طأل الشاا  . 
ًيعاامللةخيلديييع  ًهوةديييعابلييي اسيييو   خيملليييماأ يا  خيذليييكانقد،يييعاملحليييببامللعةخيملنديييعاملإل

تشااا ، الاادلر ال لسااك   املناقااة، لتشنياان  شااة رلساايا كقاا ة عي ااى مااأل لاا،  النصاا  
لت كياد  ا ة لتاا ر السا،أ ال لساك احلاديث، ك اا  ال ) سايب   لقيقه   س رية،

أ رااا   احلااا   أم يباااا كقااا ة  الاااة   ملالقااا   األلسااا  مل للضاااشب األمااا يبيني علاااى 
ملناقااة، لأ راا   احلاا   أهلارا  لقاا ش  دياادة، مشااا  ياا ا ،  ااامش اللش ااة السياسااية   ا

ل ااا ش املقالماااة، ك اااا كقااا ب ع الاااة للياراااة أري اااة اخللااايج الشااا  ،  لت كياااا، لالصاااني،
لع، ا اااا ماااع البياااا  الصاااري ين، لالااا  ارتقلاااب ماااأل السااا   ا الشلاااأل، لهع راااا للقااا ش 

اقاا اإلسا،م السياسااك  احلا   علاى سا رية أيضااا   الي،مياة التب  ياة ا  ماة، لكقاا ب
 لآتم  ، لعن   مأل  ج املقالمة، لماأل مق لاة مقالماة املساتش  يأل أ اا كل اة ماأل الق ا  
اب ستساا،م هلاا،، لأكااد  أ  الاا     املتتاادة األم يبيااة   ت يااد الساا،م   املناقااة، 
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يتوكاااد لناااا  ل   يقااااف احلااا  ، باااا اسااات  ار ا، لتتقيااا   ي نتراااا لسااايا  ا .ل اااا سااا  
اريااااة لغا سااااة الاااا     املتتاااادة، ل قيقااااة أ  الاااادل  الشي ااااى،   تسااااتيي     عدل 

 هلؤ ء ال يأل بقدر ، املن  لاملنع، لاملبااوة لالشقا . ل     ة أعداأنا تب األ   ضاش نا
 املتوي مأل ان نا لعدم ت  د .

 السبيل لعودة القدس؟-رابعًا

عأل عيان األماة الش بياة الا ا أل، مأل   اءة ال ا ع الش    د أ    ا ال ا ع يبق  
لالاا ) يب ااأل   التينأااة الق ميااة، لت ساايب القا يااة   احلااا   الشقاايااة، لا  تصاااهية، 
لالسياساااية بشاااد ا ا ااياااة، لت ا ااااع املاااد القااا مك، لتشااااا ، ا سااات داه، لاملاااد التب اااا ) 

هر اااة  املتااا ف، لالشنااا  ل يااي ع األ ماااا  ا  تصاااهية، لا  ت اعياااة، لالسياسااية  ا
لالتااااادم  الااااا اي، لتش يااااا  الت شياااااة للاااااا  ، لا  ااااا ا    مقااااااريع الش ملاااااة،  اخلااااا ا ،

لا بتشاه عأل التضامأل الش  ، لالش ا الشا   املقا  ،  ضاااة  ا ت ا اع لابتا ا  اهل ياة 
 ال طنية، لت ه) أمنا  السل   لالقي،.

لقاا ش الاامشااة لللفاا،ر مااأل  اا ا ال ا ااع الاا )  اا  ساا   اا ة البيااا  الصااري ين لا
   بد مأل امل اهرة  ا    لطننا الش  

عقاااد لطاااين ه ق اطاااك  اااامع ليااااما، ل ااا  مساااشى   م بد لاااة أمااا يأل    لياااة -
النرضااة ك قاا لع ملفتلاا    اراا  احلياااة الش بيااة، مااا يسااتلنم  قااد ةتلاا   مباريااا  

، امل ارشاة مشااا مر اا كاا  ياا ا ، ابإلضاااة  ا  يا األمة، ةيث   ي قى منراا  انء
اخلار يااة ملقاا لع النرضااة الش بيااة، ل اادرة اراادرا   ليااا  ع ااا ال ا ااع الشاا   مااع  ليااا  

 ع ا املق لع اإلمو  .
بشد أ  تقيى بال اة الااابع   بناء ااعلية ا ت اعية، أ)  عاهة ال لأ  ا ا ت ع-

 أل لاألمة. ال، م ا  عليه، لت  يد ا ر ه ارا، ا  مأل رؤش مق كة     مص  ال ط
% ماااأل ألرا  احلاااا   املناقاااة، ل  اااا 99اخلااا،ر ماااأل ل ااا، أ  أم يباااا الاااي -

 با، رنيااه   الصا اع الشاا   الصااري ين، لالتوكياد أ ااا ياا يي أساساك   الشاادلا  علااى 
 يش نا الش  ، لليسب لسياا  رنيرا  .
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الاااا   ، باااد   مااأل احلااا   لاملقالماااة الاا  ي ل راااا نبييذا كيييب امللةيييالداييامثييياا-
 لأع ارااه   املناقااة، لرااان اباا ة أ  الساال،  بااأل احلصاا   عليااه    الااة  يااام الشاا  ،

أم يبااا لأهش لت  يااع  ابلت ااال  لالتا يااع لا عاا اف ابلبيااا  الصااري ين، ل اا ا مااا اشلتااه
ات ا اااااا  ا ستسااااا،م لا ت ا اااااا  الااااا  ا طاااااب ابحلااااا  الشااااا  ، لاع ااااااب اب  ااااات،  

 لا غتصا  بقبا  اين . 
اإل ا     القادس ابلنسا ة  ا الشقيادة اإلسا،مية لالشا   أر  م اركاة مقدساة، -

لماأل      باأل تصا ر   ا   املسال ني الت ا ي   ل ك  نء   التب يأل ال ل اك اإل ااين،
مييوامياامييو ا سييالمدع اأخياةقرا، ايراا لااب أ)  ا ف مااأل اليا لف، بااا  باأل القاا    

أسا يي اياييبي ا اهييذملاملحلييرااب يي  اخيلييواببةدييعا اكلييكاةييرامللق ييبقاهبييذملاملحليير اخيا
لامل  ااا  ال  ااادل) ماااأل القضاااية ال لسااااينية يلااانم القاااش  الشااا   بباااا جيييوساعمجيييو  ا

أبشاه  اتلية لال طنية لالق مية ، يا بشن القضا  ال طنية  بنة التو يا   س يا ماا 
  ااا  أ ااا، لأ ااادش لل صااالتة الش بيااااة، أ) لل ساااتق ا الشااا  ،  ااا   املسااال ا  ليسااااب
يشارا  ل  عناليأل تبت  علاى ا ادرا ،   اا  بشاة ماأل  قيقاة أيياة ال  ادة املصا ية 
  ال   ه الشا  ، لع لباة القادس ع،ماة ماأل ع،ماا  مسلاي ال  ا ه، لمناا  ال  ادة، 

، املقادما  الضا لرية حلاا مللق ةيكاةعبخيةيعامللقيةسلمنا  ، رية ال  دة الش بية،  شاا 
ك ا ياااا ، لا لتااانام    السااااني ا ااانء الااا أيس   احلاااا   القضاااية ال لسااااينية  ااا،  ع بياااا  

خيضي اببخيةيعامللقيةسا املللاايعاملد يايعاالق مك لقضا  الش   املص ية، ل  ا مشنا  
ًأسام وايامل معامللعبةدعاملد ايع  .مللبملهنعابل ا

القااادس لالسااااني أر  ع بياااة  سااا،مية، لماااا طااا أ عليراااا ماااأل اااا   أمااا  لا اااع -
ابطااا، ل اا  مقالمتااه ل  التااه ببااا ال ساااأا املتا ااة مر ااا كلاا   لا اات،  ل  يااد  اا 

األمااااا  لطاااااا  الااااانمأل، لمش كاااااة القااااادس لمصااااا  ا  ااااانء أساساااااك ماااااأل مش كاااااة السااااااني 
أ ي، ايرا مأل ماتص ا  لتاي   ا ا  أل ه  غ ا      انء ماأل  لمص  ا، ل   كا ما

ياساااااااية، لكاااااااا   تبتسااااااا  أ) يااااااا عية  ار رياااااااة، أل س ع لياااااااة اساااااااتش ارية اساااااااتياارية
 اااك ات ا اااا   مسعاااا ،  اااده احلقااا    ا ت ا ااا  الااا  عقاااد  ماااأل   اااا األري اااة الش بياااة
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خيابلقوفا عنةايعو دنيوامي ام يدعامللقيةساءةيةامياااالتار ية الشابتة للش     الساني.
امللقولدع: امل  ذاابءبقبوًامل مًو

    الباااا      اليراااا ه   ينتساااا    إلباااا ا ي،، ل باااا ا ي، باااا )ء ماااانر،، لأ  القاااا -1
ياا ك  أ   باا ا ي، باا )ء مااأل اليراا ه  يااث يقاا    ااا يااوره  ما كااا   باا ا ي، يراا ه   ل  

يباا    (ك ااا أ   باا ا ي، عليااه الساا،م ر سااه60رصاا اريا ، للبااأل كااا   ني ااا  مساال ا (. 
اهعاءا  الير ه الصراينة ار  ر سه يدر  أ  الساني ليسب أرضا  لاه، ألراه  ااء ماأل 

البنشاارني أ  ي يشاه  اشاة أر  ياا ة، يتفا  منراا  اوا  لنل تاه الش ا   يث ر ا أ اد 
 ين ا ماتاب، لراان أ  أيلا  األر  هل   األ، ل ا ا ب  اا  علاى كا   اهعااء  سارة

اليرااا ه ل ااا هل،  مللاااي للنسااالي أعااااك  ااا   األر ، ك باااة ك ااا ة ال عراااا الير ه بنااا  
( لكاااا  ملاااي 61نبااا  .  سااا اأيا( ل بااا ا ي، امل عااا ه تااا   األر    علااا، لاااه ابل عاااد لي

الي  سايني  ملبااك يااه ( أل  مااأل  ااام بتسا ي  مدينااة  ي اا س( للصاينرا، ل ااد عاياا  
 ملباااك يااااه ( الناااي  بااا ا ي، اخللياااا علياااه السااا،م، لكاااا  باااني الااا  لني يااالة طي اااة، 
امتد   ا أس تير ا، لكا  مسلي   اا ل ا ه م ساى علياه السا،م  كشا  ماأل ألا  سانة 

ليرااا ه   يت ا ااادلا   القااادس    ملااادة  صااا ة رسااا يا  ماااأل  رياااب ( لابلتاااا  اااال  ا62. 
 (63املدينة، ل  يب ر ا  باما  هلا      عرد  لبة هاله ل  عرد الدللة املبابية. 

ملبن   س اأيا ال يأل  ، أبناء يشق  ( عليه الس،م،  ا  لا مأل سا رية أل ماأل -2
، ل  ي اا   هلاا،   ساا رية أل ال ساااني أ) أ،اا   ل لاا ا   مصاا  بشيااديأل  الساااني  ا مصاا  
 (64عأل ب،ه القام  ب ر  ءة م سى عليه الس،ممل 

لا اااانء القاااا  ك مااااأل القاااادس، للاااايس   اااا  القاااا   ا اااانء الااااا   مااااأل القاااادس،-3
القاادس الا بيااة لالقاادس القاا  ية .لعاادم اسااتفدام مصااال  القاادس القاا ي ، أل   اا   

سياساااك املشايااا    تشاااين ملالقاااي،مل  - تسااا ية عش ارياااة أساساااا ، اراااك   املصاااال  ا يااا
بقاادر مااا تشااين ملا ا اايااامل أ) القاادس القاا  ية اقاا ، ل اا ا  اا  القاا   الاا ) ل ااع ايااه 

م  ياااث اساااتل، ملاااي املاااا   احلساااأل الشااااين مل ناااة 1975ماااؤا  الق اااة اإلسااا،مك عاااام 
 املن شقة مأل املؤا  ال ) ركن   غ لة منه على ملالق ي مل ليقصد تاا القدس الق ي  مل
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جباااانء مااااأل القاااادس لالتنااااا   عااااأل ا اااانء الااااا    ا ااانء القاااا  ك مااااأل القاااادس أ) ا كت اااااء
(ك ااا أ  تساا ية القاادس القاا ي  تساا ية ير هيااة تشااين ا اانء القاا  ك مااأل 65لليراا ه. 
 القدس.
م 1967كااا  الشاا   لاملساال    ياااال      ااا  اا    نياا ا  الشدلاريااة عااام -4

شااد احلاا   ألاا لا ياااال    اقاا  بشاا هة ا اانء بشاا هة القاادس اتتلااة للسااياهة الش بيااة، لب
 الق  ك مأل القدس اتتلة، ايي  الش هة ابملاال ة ببا الساني .

على القدس يا اع لطاين، ل ا مك، ل هياين، ل اار ين، ل رسااين، ل   أ  الص اع-5
 تلااي أ ااد  اا  التنااا   عااأل أ)  اانء مااأل القاادس، أل الت اا ي  بش لبترااا، للاايس  نااا  

أل يااافه، أل أ) ماااؤا  عاااا  ، أل  سااا،مك، أل غااا  مسلاااي مااااأل أ)  ااا  أل) هللاااة 
 امت،     التنا   عأل أ)  نء مأل القدس .

    ضااية القاادس  اانء   يتياانأ مااأل  ضااية الساااني، ل  تن صااا عااأل مقاابلة -6
األراضااك الش بيااة اتتلااة، للبااأل للقاادس أييااة لايااة رياا ا  أل ااا مدينااة اإلساا اء لاملشاا ا  

 احل مني الق ي ني . لألا الق لتني لثلث
كااا مااا ي شلااه ا  اات،  مااأل ع ليااة ضاا، لتاياا  مشااا  املدينااة ةااال  للقااار     -7

الاادل ،  ياااث   حياا  لل تتاااا تاياا  املشاااا  ا ا اايااة أل الد ا ااياااة، ل   اا   لاااه ضااا، 
 اإل لي، اتتا، لرقا السياهة عليه لل تتا .

صااراينة   ااا هل، ا اات،  القاادس، أل  الا راأع املنع مااة الدينيااة الاا  يالقرااا ال-8
 الديأل   يقبا أبدا  مصدرا  مأل مصاهر القار   الدل .

التوكياااد   ب ا ناااا الشقاايااااة لالتشلي ياااة أ   ضاااية القاااادس  ااانء ماااأل عقياااادتنا،  -9
لتسبأل   أرلا نا، لل دارنا، ل  ارنا، ل ر ناا، ل ضاارتنا، لساتش ه بقاا يرا اتتلاني 

 ية مر ا طا  النمأل . ا األمة الش ب
عدم تقن  الص اع  ا ي اع على القدس اق ، االصا اع األساساك  ا  ماأل -10 

أ اا الساااني كااا السااني، القااد ل ااع الشا     اااب   يااد اهلادف األساسااك لياا    
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اللتفلك عنه مأل   ا مشي، األري ة الش بية.
  بساا   غيااا     ااد ط يقرااا للتن ياا كااا القاا ارا  الدلليااة املتشلقااة ابلقاادس-11

لساايلة التن ياا ، لعاادم ال غ ااة ا اااهة مااأل القاا ش البااوش   مسلااي، لالتتياان ال اضاا  مااأل 
  ااا الاادل  ا سااتش ارية لصااال البيااا  املاتصاا ، للايااة الاا     املتتاادة األم يبيااة 

 لب يااريا.
كااا األ اااء الاا   اااء   ا القاادس  ااك عاااب ة، اش ا ترااا تاا ت   ابلي  ساايني   -12
 عولا  دله ا، لل ب ا أ ناء منرا، ل   بش ا تا ط ي،  .   ابل يأل
 

 اهلوامش:

الشااا   مله.أباااد س ساااة  طاااه اب ااا ، مقدماااة    رياااب احلضاااارا  القد اااة رقااا،  عاااأل-1
 836،ر12 امش ر ، مللالير ه   التاريب

 21-1،8، ا يتاأ63يق ع،اإليتاأ الشاي ، لا يتاأ اخلامس عق ،-2
 23،ي   ،ا يتاأ الشالث 2الساهس لالس ش   اإليتاأ  منام ،-3
 18التب يأل،اإليتاأ ال ابع عق  -4
   4منام  اإليتا  الساهس لاألربش   -5
 50املل   لا يتاأ الشاين لالشق ل  9ل7ي  أيا الشاين  اإليتاأ اخلامس -6
 منام  اإليتاأ الشامأل لاألربش  -7
، الاااه البتااا  229م،ر2010، ،36رضااا بااين امل  ااة، ال باا  السياسااك، الشااده  8

   الش  ، همق .
، الااااه البتاااا  30م، ر36،2010ه.للااا  ا ااا اه، ال بااا  السياساااك، الشاااده -9

 الش  ، همق .
 .686ه. أبد س سة، الش   لالير ه   التاريب، ر -10
ه.أبااااد س ساااااة، الشااااا   لاليراااا ه   التااااااريب، همقااااا ، الشاااا   للا اعاااااة لالنقااااا  -11

 .681، هل   ريب النق ، ر6ع،  لالا اعة لالت  ي
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 .122، ر2010، 36ة د م لا  م اه، ال ب  السياسك، الشده  -12
، الااااااه 128، ر2010، 36ه. بااااا ا ي، القااااارا ، ال بااااا  السياساااااك، الشاااااده -13

 البتا  الش  ، همق .
،الااااااه 129، ر2010، 36ه.  بااااا ا ي، القااااارا ، ال بااااا  الساساااااك، الشاااااده  -14

 .البتا  الش  ، همق 
، الااه البتاا  74،ر36،2010ع د الب   السشد)، ال با  السياساك الشاده-15

 الش  ، همق .
 .124، ر2010، 36ة د م لا  م اه، ال ب  السياسك، الشده -16  

،همقاااااا ،الاه 61م، ر2010، 36سااااااشيد م عااااااد، ال باااااا  السياسااااااك، الشااااااده-17
 البتا  الش  . 

ا.210 ، ره.عنالديأل ه  ، ال ب  السياسك مصدر ساب-18
 .  71م، ر2010، 36ع د الب   السشد)، ال ب  السياسك، الشده -19
م ساااا عة السياسااااة، ل ياااا     عااااة مااااأل ال ااااا شني، ماااادي  التت ياااا  ما ااااد رش ااااة، -20

م، 1990، 2م،  1990، 2باااا ل ، املؤسسااااة الش بيااااة للدراسااااا  لالنقاااا ،  
 .765 763ر

 م، همق .2009 4 5، 1412، الشده33لليد ع د ال بأل،  لة اهلدف، ر-21
،الاااااه 102م، ر2010، عااااام 36ه.غااااا )  سااااني ال باااا  السياسااااك، الشااااده-22

 البتا  الش  ، همق .
 .508امل س عة ال لساينية،ر-23
، عااااااام 34 33، الشااااااده 384بيتيياااااا ايتش،  لااااااة ياااااا   ع بيااااااة،   علااااااك عاااااان -24

ام،  امشة الدل  الش بية، القا  ة.1983
  اآلثر لالبتااب  املص ية لالبنشارياة لال امياة، ه. ة د تيب   سك، القدس  -25

 .34،ر12ر2004 لة األما، همق ،  ني ا  عام 
 .1 11، حن يا2 48أيشيا -26
 34 33م. ر1973ه.مجا  بدا ، يفصية مص ، كتا  اهل، ، القا  ة، -27
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، الااااااه البتاااااا  الشااااا  ، 2010، 36ساااااشيد م عاااااد، ال بااااا  السياساااااك، الشاااااده-28
 55همق . ر

م، الاااااه البتاااااا  الشااااا  ، 2010ه.عنالااااديأل ه  ، ال بااااا  السياسااااك، الشاااااده -29
 212همق . ر

ه.عنالااااديأل ه  ، التتليااااا ا  ت اااااعك ليااااا  ة ا رقسااااام السياسااااك   الاااا طأل -30
 الش  ، مبت ة مدب  ، القا  ة.

 . 52الساني   التاريب اإلس،مك ع   سشاهة، ر-31
 .  70، ا نء الشاين،راحلاال ال  ي، هل  املسل ني-32
أبااد يااد ك الااد اين، القاادس لالساااني   التاااريب،   كتااا  القاادس األمااس -33 

 .34لالي م، الدل ة، ر
ه.ايلي    ،  ريب س رية لل نا  لالساني، ت مجة الدكت ر   ر   اداه، لع اد -34

،بااا ل  هار 1البااا   رااااا ، أيااا ف علاااى م ا شتاااه لل يااا   ه.  واأياااا   ااا ر،  
 .1991 195م ر1982 3قااة  الش

 .173 172ايلي    ، امل  ع الساب ، ر-ا35
 .  193 سأل م سى الن  )، ال ب  السياسك مصدر ساب ،ر-36  

، رقاا  ل اا  13لااا  "   امااا ، م ساا عة ل ارة القااؤل  ا ساا،مية الساااني  -37
 90القؤل  الدينية ر

 .38 سأل م سى الن  )، املصدر الساب ، ر - 38
 15 ف بأل غ يأل،  صة البتابة، رأل  -39
، الاااااه البتااااا  41،ر2010، 36 ، الشاااادهكاتتااااك رياااايد، ال باااا  السياساااا -40

 الش  ، همق . 
، الااااااه 232م، ر2010، 36رضاااااا باااااين امل  اااااة، ال بااااا  السياساااااك، الشاااااده  -41

 البتا  الش  ، همق .
 ليبي يد ، امل س عة احل ة.-42
 س،مك، الساني اتتلة.ع   مصاحلة، م  ع ي   الش لبة اإل-43
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 ع   أمني مصاحلة، الير هية ه رة ت  يدية ام يش  ةتار-44
، عااااااأل  ريااااااب ابااااااأل 26لالااااااد ع ااااااد الاااااا بأل الشااااااي،  ريااااااب القاااااادس الشاااااا   ر-25

 ، ط شة الني . 193ر 1ال ره)، 
، الاااه البتااا  316، ر36ه.ع ياا  ال رنسااك،  لااة ال باا  السياسااك، الشااده -46

 م.2010الش  ، همق ،
ا،مصدر ساب .308ه.ع ي  ال رنسك، ال ب  السياسك،ر-47
، الاااااه البتااااا  37،ر36،2010 اتتااااك رياااايد، ال باااا  السياسااااك، الشااااده- 48 

 الش  ، همق .
،الااااااااه 132ر م،2010، عاااااااام 36باااااااد.م. اب ، ال بااااااا  السياساااااااك الشاااااااده -49

 البتا  الش  ، همق .
،الااااه 191،ر2010، 36 ساااأل م ساااى الن ااا )، ال بااا  السياساااك، الشاااده -50

 البتا  الش  ، همق . 
 . 200 سأل م سى الن  )، ال ب  السياسك مصدر ساب ، ر-51
، الاااااه 17م، ر2010، عااااام 36ه . سااااني مجشااااة، ال باااا  السياسااااك، الشااااده-52

 البتا  الش  ، همق . 
م،الااااه البتاااا  الشااا  ، 2010، 36دهه.أسااابندر ل  اااا، ال بااا  السياساااك، الشااا-53

 .  91همق ، ر
، الااااااه 105، ر36،2010ع اااااد الشنيااااان اخلضااااا اء، ال بااااا  السياساااااك الشاااااده -54

 همق .  البتا  الش  ،
 .196املصدر الساب ، ر-55
 1أساااااااشد السااااااا ت اين، املقااااااا لع الصاااااااري ين ا دياااااااد، هار الن ااااااااأس، بااااااا ل   -56

 .70 69م ر1996
ساااتيااين   األراضااااك اتتلاااة،   هليااااا   سااا اأيا( لشااااام لالاااد عاياااد، ال  اااا ه ا -57

 م. 2004م ك يا منص ر، ة ر، مؤسسة الدراسا  ال لساينية، ب ل  2004
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، الاااااااه 160،ر36،2010ع ااااااد الشنياااااان اخلضاااااا اء، ال باااااا  السياسااااااك الشااااااده -58
 همق . البتا  الش  ،

الااااااااه  ،144،ر2010، 36ه. بااااااا ا ي، القااااااارا ، ال بااااااا  السياساااااااك الشاااااااده -59
 البتا  الش   همق .

 الق    الب  ، س رة    ع  ا .-60
 .195 سأل م سى الن  )، ال ب  السياسك مصدر ساب ،ر -61
 .28 27 سأل مصا ى ال اش، القدس بني رؤيتني، ر-62
،همقااااااا ،الاه 61م،ر2010، 36ساااااااشيد م عاااااااد، ال بااااااا  السياساااااااك، الشاااااااده-63

 البتا  الش  . 
ا 195كبامللةدوسقام ةًاسوةر صةةااموس امللن اي امللاا-64
 ا ييييونوسامل خيلا15999  ببييييةامللل دييييفاب ييييبملس اجبييييية امللبعييييث امللعيييية ا-65

اد 2017

 املراجع:

 الق    الب   .-
 21-1،8، ا يتاأ63يق ع، اإليتاأ الشاي ، لا يتاأ اخلامس عق ،-

 23، ي   ، ا يتاأ الشالث 2منام ، اإليتاأ الساهس لالس ش   --
 18اإليتاأ ال ابع عق  التب يأل، -
   4منام   اإليتاأ الساهس لاألربش   -
 50املل   لا يتاأ الشاين لالشق ل  9ل7ي  أيا الشاين  اإليتاأ اخلامس -
 منام   اإليتاأ الشامأل لاألربش  -
لالااااااد عايااااااد، ال  اااااا ه ا سااااااتيااين   األراضااااااك اتتلااااااة،   هليا  ساااااا اأيا( لشااااااام  -

 م.2004ة ر، مؤسسة الدراسا  ال لساينية، ب ل  م ك يا منص ر، 2004
 م.1996 1أسشد الس ت اين، املق لع الصري ين ا ديد، هار الن اأس، ب ل   - 
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 .14م،ر1973ه.مجا  بدا ، يفصية مص ، كتا  اهل، ، القا  ة، -
، 1، عاأل  رياب اباأل الا ره)، 26لالد ع د الا بأل الشاي،  رياب القادس الشا   ر-

 ي .ط شة الن
أبااااد يااااد ك الااااد اين، القاااادس لالساااااني   التاااااريب،   كتااااا  القاااادس األمااااس  -

 لالي م، الدل ة،
ه.ايلياا   اا ،  ريااب ساا رية لل نااا  لالساااني، ت مجااة الاادكت ر  اا ر   ااداه، لع ااد -

،ب ل  هار الشقاااة 1الب   راا ، أي ف على م ا شته لل ي   ه. واأيا    ر،  
 .1991 195م ر1982 3 

بااااد يااااد ك الاااااد اين، القاااادس لالسااااااني   التاااااريب،   كتاااااا  القاااادس األماااااس أ-
 لالي م، الدل ة،

م،  امشاااة 1983،عاااام 34 33بيتييااا ايتش،  لاااة يااا   ع بياااة، الشاااده   علاااك عااان -
 الدل  الش بية، القا  ة.

ه.ة د تيب   سك، القدس   اآلثر لالبتااب  املص ية لالبنشارية لال امياة،  لاة  -
 .34،ر12ر 2004همق ،  ني ا  عام  األما،

 م.1973ه.مجا  بدا ، يفصية مص ،، كتا  اهل، ، القا  ة،  -
ه.أبد س سة، الشا   لاليا ه   التااريب، همقا ، الشا   للا اعاة لالنقا  لالا اعاة --

 ، هل   ريب النق .6لالت  يع،  
 همق .،الاه البتا  الش   2010، 36 لة ال ب  السياسك، الشده -
ة اد باأل   يا  الااو)،  رياب الااو)،، ريب األما، لامللا  ، لقيا  ة اد  أب   ش  -

 م.1962أب  ال ضا  ب ا ي،، ا نء الشالث، ب ل ، هار س يدا ، 
 ليببي يد  امل س عة احل ة-
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  الهند في أدب الرحالة العرب
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 مقدمة

" لييياخل  كيييي ن"لهاييي"ل" اييي   يت بيييهب  الب  ليييا هيييشه "ييي"  ل ييي ل  ن "هييي   ل ييي  "  
لقش صشق فا ي" قي" ، " ف ه"ةنيهب  ،مرذللهبحتقاق م" لب نش من مقولهب مق ولهب يف  لهقل هل 
إلطسي"ل منيأ هل ل ييش  مين هقيشأ هط ي هب  لرح"ليهب لعهيرف إ  ب  ل بيش ل ل ل يهوع، ةهيش  ل 

لكييل م ييفوف"و لم ب ًيي"و عبييه اييأب  ل سييا هب، ف ييو ميي" ف ييل ة نقييل هيير  ل بييش ل ل ام يي"  
ل ييشل  عبييه  شةييش ة يي" ف ، لةييأنر  لهب يي"ش هل  ل  يير ميي" ل لييو  يف عرحيي"     ييإ منييأ هل 

ه ت ايأب  ليرح ت  ل  و   اسي"و يف  لك يغ  يتفير يف، لحققيا   ع ي"    ا ض، لقيش
هر  ل هوع، ل ن س"ع  مله" ف ل  طي   عبيه  لهي"  ت ل ل ق"لايش، لايأ  حيش  هك ي  
مييييين  ملييييييا ةر  ب  إلتييييي" ر  ب هل عبيييييي   ملهيييييي" ف نوطيييييا  إل ا"صيييييي"ت  الب لن ييييييوش 

شر هس"سيياهب لب ق" طييهب هيير هييي"و  اايي"ر لمل"ارايي"، ن"ل ا ييهب   ثنوغر فايي"،  لييا تييكبا ق"عيي
ل ملبييي خل ل مل نيييل ل ل ييي  لغييي  ذلييي  مييين  و طييي   ملق" طيييهب  مل  يييبهب  لييينلإ      "عايييهب 
ل ل ق"فاييهب لييشش  ل ييهوعس ل ساسيي"و عبييه ذليي  فيي  غييرل هل ةهييش  اييأ   لنييو  ميين  ا ع 

 و طيي   اايي"ر ل ل  اهييهب،  لوسييابهب  ان يير قييش ر عبييه عوثاييق م يي"اش ت  لرح"لييهب مل  بييغ 
 لكب ييهب ل لوصييغ ميين ةيي   مه"ةنييهب  لرح"لييهب ييي"س اييأب  لراةييهب  لييا ةًيي ض فا يي"  اايي"  
حنييو  للييو ار حيير لصييً "، للكن يي" غ"ل يي" ميي"  يي"شت مًه ييهب   يي"عر  لرح"لييهب لاييأ  ميي" 

                                                 
 نباهب  ل هاهبس  هس "ذ يف  "مههب  م ق   *
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 هب يي" مييياثرر يف هسييبو"" لت هيييهب يف عً"صيياب "، ن ييي" هايي" عرصيييش  مل يي"اش  ليييا قييش ع يييشل 
ليييشش  لسيييك"ل   باييير يف حييير اييي  غ"ةيييهب يف  ااايييهب، يف    سيييهب ع يييو   ايييي"و  ع" ةيييهب

 ل ق"فاهب ل لش  س"ت  ملق" طهب له"  ت  ل هوع لقا  " لعق"لاشا"، لعبه ايأ   لنويو ةيوفر 
 لرح"لهب م" ر عب اهب قا  هب لبش  س"ت      "عاهب ل  ط رلهولو اهب ملن سيا عول مين ههيشاإ 

وضيييييو   لرحبيييييهب ل ل حييييي"  ل لسيييييًر ل لفرهيييييهب عييييين  اايييييل مييييين  ل ييييي"ح ر ل لش  سيييييرس لم
ل الطييييي"ل، مييييين  ملوضيييييوع"ت  ليييييا  سييييي فرقا ن ييييي  و مييييين ن ييييي   مل ييييينًر  ذ عنوعيييييا 
هة ييييي" اإ، لعهييييييش ت هسيييييي"لا  إس ل  تيييييي  يف هل  ييييي ش و   ةسيييييي  "ل هيييييي  ميييييين مه" فنيييييي" 

 طر لع و  عن" عن ات ةخ ههض  ل بش ل،  ي" ةهو   ب مشلانت  لرح"لهب، من ع ي"ه   لسي
ل اييرلع، هل  احييش ع  لهلا ييهب  لييا لقهييا يف عبيي   ااأس لقييش عييرف  لهييرع ه ع 
 لييرح ت منييأ  لقييشأ، لن"طييا عنيي"ة  إ "ييأ   يتيينخل  ا   علا ييهب يف   بييغ  له ييو ، 
لحلاييا  ينييش  ا  يي"أ ن يي  ميين  لرح"لييهب  لهييرع م ييل  ل يي ل  ل هيين حوقييل ل ملسييهو   

هتإ يف  ملنيي"طق  لييا ل  لايي"، ن يي" هسيي إ هه يي إ يف ل هيين ه وطييهب،  لييأةن لصييًو  م يي"اش 
 سييإ  كيير  يت  لييا ة ييًول فا يي"  فر فايي"  ل بييش ل  لييا تيي"اشلا"، ل ل ييرق  لييا ميير ل  "يي"، 
 ضيي"فهب  ب مييشلانت ههييض  ل ذيي"   لييأةن ق ييشل   ينييش ه ذيي" هتإ م ييل سييبا "ل  ل يي" رس 

 ليييرح ت هن ييير  لهلايييأ  ةانيييش حقاقيييهب  ل ليييا لثقيييا ههيييض  و طييي  حاييي"ر هايييل  ينيييش،
ًو" لإلطس"ل  . ملش  س ع قا

  اهلنديةــ تاريخ العالقات العربية 

 ذ  ني"ل  ل يي" ةخ  لهيير   مله"صير قييش تيي ش ح"ليهب مك ًييهب ميين ل يو   له "لييهب  لو فييشر  
مين  ينييش، لة"صييهب يف هبيش ل  كبييا   لهيير ، فيلل  له ييو   لسيي"هقهب، ن"طيا تيي"اش و عبييه 

هب،  لييا لصييً " ههييض  لرح"لييهب يف عبيي   لًيي ر  ل" ذايي"ع  لهييرع  ب تيي    لقيي" ر  ينشةيي
(س لةر يي    ع يي"و 2014،5حبرايي"   ، ل  ب يي" اقييوت، لتييذرا" ع يير" ،ع ييش  ليير ن،

 لهييرع  ينييش  ب فيي  ت موغبييهب يف  لقييشأ، لميي  هل  للييرلف  ل  اهاييهب   عكيين م ييذههب 
"،    هل عبيييه   ع ييي"  هييير  ل يييرفر ال  ل رةيييق  ليييي  حنيييو  ينيييش نييي"ل طيييوة و لتييي"ق

 ل رةق  ل ور    ة  ش طوة و هم"أ   ي"ل ت  مل كيرر مين  يتي"ط ر لب هيرف  ب   ةيرس 
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ل  ميكننيي" هل حنييش  عبييه ل يي   لشقييهب  لًيي ر  لييا عه قييا فا يي"  له قيي"ت  لهرهاييهب  ينييش 
ق اييييل هش ةييييهب  لً وحيييي"ت  إلسيييي ماهب، لكيييين ميكننيييي"  لقييييو    ل  ينييييش عنييييش هش ةييييهب  لًيييي   

 عكييين ة وليييهب  لنسييي هب لبهيييرع،  ذ ع بيييو ت ليييشة إ فكيييرر ل ضيييوهب عييين ايييأ   إلسيي م   
 لهيي" ، ميين ةيي    ع يي"   لهييرع  اييل  ينييش، لعبييه حنييو ةيي"  سييك"ل  نييوع تيي   

ييييي  ل ييي ت  لهرهايييهب  ات ةيييخ (س لع ييي   مل ييي"    ب هلNadvi.S.P.172 يت ةيييرر  لهرهايييهب ،
    لهييييرع  ل ييييرق  ل ورةييييهب  ينشةييييهب ةهييييو   ب ميييي" ق ييييل  إلسيييي أ،  ذ ن"طييييا عييييرع يت هيييي 

 ينشةيهب، لعه ةي  ييي  ل ذ"   ليا تيكبا هس"سي"و م اني"و يف ع يو   له قي"ت  لهرهايهب  ل ح ت
  اث   لييا ع يير عبا يي" يف موانذييش  ل   ل ً"عييل  ل قيي"يف ل ا يي"   هان  يي"، لقييش ن ييًا

  ل ح ييي" ر ايييأب  ملن قيييهب عيييو ل  لمناييي"  ا ييي" ر  لسيييومرةهب مييين حاييي   لن يييوش ل لرقييي ،
لهث  ييا قايي"أ ح يي" ر هللييا عن"ةييهب ن يي ر    بييغ هل يي   اايي"ر  ا يي" ةهب، ن يي" ن ييًا 
 ل نقا يييي"ت يف ههييييض  ملو قيييي   اثرةييييهب  لهر قاييييهب ل ينشةييييهب، عيييين ل ييييو   ع يييي"  هيييير ايييي"عر 
 ا " عر، لةش  عبه ذل   ل  "ه   لك ي  هير  ملنذي  ت  ا ي" ةهب لبسيومرةر، لعبي  

، 2011نييي"لهر ت ل اة ييي"أ ل ال   ل ابييي  ، قييير،   ليييا ع  ييير عبا ييي" يف موانذيييش  ل،
(س لمن هر  لبقيه  اثرةيهب يف من قيهب  اب ع  ير عبيه تيكل انيش  منويوت عبيه 376

لةيرش "ايي" ةيول ن يي " هطيي  س (Lamerg.C.P.302) ل رةقيهب  لسييومرةهب مي يل ثييو  و ذ  حشهييهب 
  ميكن  لً ل ه و ر ق"طههب يف حقاقهب  لسك"ل  لأةن  سي وطنو  من قيا موانذيو   ، 
هل  ل   ا من  ام"نن  ليا ط حيو  من ي"  ب  ينيش، حاي  ع ي  إاث ايإ  ب ل يو  ع ي"ه  
مشاش هان إ لهر سك"ل "سومر"، للب ا ةر إ  ش تىت يف عهبال اأ   ل  ي"ه ، في ش 

 إ هل ايييأب  ا ييي" ر  م يييشت مييين حيييوض غإلطيييشلس   ييي"ب  لفيييرع حيييىت هبفييييا هه ييي
، 2010،ن ي ، تو طل   بهب ل لًر ت، ل ع قش إةرلل ها" لصيبا  ينيش مين "سيومر"

ع يييي    اث   لييييا  لييييا عبا يييي"  اًييييرات،  ب ع ييييق  له قيييي"ت هيييير  ا يييي" عر (س ل 8
رةيت  ملنًيير ،  لييا ع  يير عبا يي" يف  لهرهاييهب ل ينشةييهب، ل  سييا "  العاييهب  لً " ةييهب ذ ت  ل يي

هل  ليف عيييل هييير ل ليف عيييل هييير  لعييييل  يييش ، يف  يت ةيييرر  لسيييو ةهب يف منييي"طق  اسييييكهب، 
(س ليف  1985،196ل ل  ق"ت  الب من موقي  موانذيو    يف ل     لسينش ، ا يش،

( ق يييييل  مليييييا   عوثقيييييا  له قييييي"ت  ل ذ" ةيييييهب 1595-2004 له ييييير  ل ييييي"هب   لقيييييش  ،
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هيير  ا يي" عر، فقييش ن"طييا سييًن  هييل عق ييش  كبييا   لهيير  ل  ييايت  ينييش  ل ل ق"فاييهب 
(س لقيش هتي"  غوسي "ف 8 لنيشل ، يتب   له و  ل احذ"   لكرميهب  ملس و  ر من  ينش،

لوهيييول  ب ذلييي   لقيييو   نييي"ل  ل ييي"هباول هعليييإ هميييإ ع يييراإ يف  مل حيييهب، ال نييي و مييين 
فيي"طً   هميي"م إ  ل رةييق  ب تييو طل  ليي      بييهب ل لًيير ت نيي"ل ة يي  يف  كبييا   لهيير  

س لع ييي   ملر  ييي   ب هل  لهيييرع )1969،87لوهيييول، ( ل هايييشر ن"ينيييش  لفنايييهب هكنولاييي"
 "ال   "  و، مث  س وطنو  لهقي"مو  اطًسي إ عيش  و مين  ملسي"نن عبيه سيو حل "مي"   "، 

هب ميي   ينييش لهل  لفييرض  له" ييل ميين ل  ش قييشلأ  لهييرع لبسيينش اييو  "ةييهب طييرق إ  ل ذ" ةيي
 يتنوهاييهب لسييا ل، للكيين ميي" ل  ييو  هل هصيي وو  قييور   ةسيي  "ل "يي" يف اييأب  ملنيي"طق عبييه 

لةرش نر ع كوفسك ، هل  لهرع قش ات يرل  مي   ينيش (س 20، 2010مر  ااأ ،ن  ،
ل ل ر،  ذ ةرلش عن  لشةنو   هط  عنشم" سقيت مان"ش  اهبهب قرع  ل  رر يف ةيش  لهيرع 

 ك ييي"ع، ل يييش فا ييي"  ملسيييب ول سيييًن"و صييياناهب ،نر ع كوفسيييك ، يف ة فيييهب ع ييير هييين 
(س لعرنييييييي ت  له قييييييي"ت  ل ذ" ةيييييييهب هييييييير  ا ييييييي" عر هش ةيييييييهب يف  ل  ييييييي"   138، 1957

 ل ذيي"  ،  ذ ن"طييا  ل يي"   ت  لسييومرةهب ع   ييل يف  ل ييه  ل ل ةييوت ل يتبييو  ل ل ييوف 
، لههيييييض ل ل  ييييو  ل ملنسيييييو "ت، يف حيييير  سييييي و  ل  مييييين  ينييييش  لهييييي"  لصييييشف   ييييي" 

مي" ل  يا مث  س(7 احذ"   لكرميهب ل اذر  ل "هو ، ل ك   لط   ل "للس ، لنشل ،
اأب  له ق"ت هل عهي لت ه يو ر ن ي ر، ههيش   يو   إلسي أ ل ط  ي" ب يف هصيق"   ينيش، 
  ل مرحبييهب  لًيي    إلسيي م  ليي     ينييش، ل ع نيي"ق ن يي  ميين هاييل  ينييش لإلسيي أ، لقييش 

"ا"ةول ن  "  ب هل ط اههب  ينش قيش سي"عشت  ب حيش ن ي  عبيه هت"   ل "ح   ينش 
هييييي   لس  ل سييييي"م   لقييييي" إ فا ييييي"، لهل  عسييييي"  مسييييي"ح  " ل ل نيييييو   لهلييييياإ يف من" راييييي" 
لمن"ة يي" لطر  ييق مها يي  "، اايي   لهقييو  لق ييو   لًييو  ق  لق"  ييهب، لهل ييش م سييه"  شةييش و 

(س ن ييي" هطييي  يف ن ييي  مييين 54، 2010لبسيييك"ل  ليييأةن قيييشمو   لا ييي" مييين  كييي"   ،ن ييي ،
 احاييي"ل نييي"ل  ملسيييب ول  ليييأةن قيييشمو   ب  ينيييش مييين   ييي" هر ل  ة ييي و و  هلل   يييإ، 

(س لةيييييرش " ن ييييي "  ل  ثييييي  25ف"ختييييأل  اطًسييييي إ هلل  ييييي" انيييييشات ، ملر ييييي  طًسييييي ، 
 إلسييي أ يف  ينييييش نيييي"ل ع اقييي"و  ييييش ور ف" ع يييي"  هيييير  افكييي"   لقشميييييهب ل يتشةييييشر  ييييل 

 "اهب ل إلحسي"س عبيه هل ة ي مبو  لةًكيرل  مين  شةيش يف هسير   ايأ   لكيول هصو"ع  لن
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لم ييييي"نب   ك"ليييييشر، ل  سيييييا " ههيييييش هل  ييييير ت  لهقيييييو  مييييين مو طييييي   ل ق"لايييييش  لقشمييييييهب، 
ل  يييرت فبسيييً"ت  شةيييشر ل ل ييير  ل قييي" ع هييير  افكييي"   ينشلسييياهب ل إلسييي ماهب، لمييي  

 عك  ييل نبايي"و، عب يي" هل  ملييشل ذليي  فييلل ع بايي"ت   سيي اه"ع ل ل وفاييق هيير  لنليي"مر  
تيي شت ع باييهب  طييشم"  هيير  ل قيي"ف ر، لعوضييا  اااييهب  لسا"سيياهب لب سييب ر عيين قبييهب 

 (س82عش اإ ، ملر   طًس ، 

 أهم الرحالة العرب الذين قصدوا اهلند يف رحالتهم

حاي   ل ل   حب ي  يف  ،مين ههيرل  ح"ليهب  لقيرل  ل "لي   يذير  ةهش سبا "ل  ل " ر 
ما  ةييييهب، لايييييو   ةكيييين  ح"ليييييهب ل   851اذرةييييهب  ملو فيييييق  237 يييي" سييييينهب مييييأنر ت ن  

 فر فا"و هل ما ة"و، هيل ات ير و مين سي  ف،  ع ي"   لسيًر  ب  ينيش ل ل ير يتبي   لسيب  
من ان"ل، لهاه " يف  ل     لهرهاهبس ل  ة ه ر يف  لك   ل مل  وط"ت عبه هقاهب  مسي  هل 

ك يي"ع "سبسيييبهب  ل يييو  ةخ"  ليايي" عر قييي  مييين عً"صييال حا"عييي ، لقيييش ع  يير عبيييه   وطيييهب ل
ميييييو طم سيييييبا "ل لةيييييشعه ه  لةيييييش حسييييين  لسييييي  يف، عييييي"  هسييييي  ف يف  لقيييييرل  لر هييييي  
 يذيير ، ههييش حنييو سيي ر ع"ميي"و ميين ات ةييخ ن "هييهب سييبا "ل ملأنر عيي ، لهضيي"ف  لا يي" هة يي"  

 يف  حييشش 1718 رس لقييش ع يير عبا يي"  ملس  ييرق  لًرطسيي   ةنييو ل سيينهب ل ل ويي"  ل ذيي" 
مك  ييي"ت   ةيييخل  ك"صيييهب، لسيييب ا ههيييش ذلييي   ب      لك ييي   اابايييهب، لقييي"أ  ةنيييو ل 
ه مجهب  مل  وو  ب  لبفهب  لًرطساهب لط رب ههنو ل "هة "  قشميهب من  ينش ل ل ير هل  اي" 

ل ي"ش ههيش ذلي    ثن"ل من  لرح"لهب  ملسيب ر سي"فر   ب اني"ل يف  لقيرل  ل "سي   مليا   "
موضيو"و هل  اع  ةنيو ل هة ي   1845 هعي"  ط ي   لينن سينهبمو طن   ملس  يرق  ةنيو ل 

هميي" ههييو يف طسيي   مل  ييوو  ثنيير ميين  لرح"لييهب  لهييرع، يف حيير هطيي  لب يي" ر سييبا "ل، 
لةييش حسيين  لسيي  يف  لييأ  طسيي  ليي   يتيي ش  ل يي"  فبييإ ةكيين    ايي"لاو  فر فايي"و ة سييقيت 

ل  ةييأنر ههييو لةييش هطيي    اة يي"  عيين  ينييش ل ل يير ميين هلسيينهب  ل ذيي"  ل ل ويي" ر هسيي  ف،
ه يييشلةن مييي" مسهييي  مييين   ل قيييه هسيييبا "ل  ل ييي" ر، مييي  ها ييي" مييين مشةنيييهب ل حيييشر، هيييل قييي"أ

سيييبا "ل   ل وييي" ر، لهضييي"ف "  ب ميييأنر ت سيييبا "ل  ل ييي" ر ههيييش سييي ر ع"مييي" مييين عيييشلةن
 ل يي" ر ييي"، لايي  فيي ر عيير    ح  يي"  عييشلةن ه  لةييش حسيين  لسيي  يف لب   ييوو ههييش 

س ن ييي" هطييي    ةيييشع  لنًسييي   لسيييًر  ب عبييي   لييي   ، هيييل ةهييي ف لفييي"ر سيييبا "ل  ل ييي" ر
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 صيير حهب هطيي  مجيي  ههييض  ملهبوميي"ت، لهو "يي" لضييإ  ف ييوي"  ب مييأنر ت  ل يي" ر سييبا "لس
م ييياً"و  1921لقييي"أ  ملس  يييرق  يولنيييش  "فر طيييش" هن ييير عرمجيييهب  شةيييشر لبك ييي"ع سييينهب 

، 2008، جملاييش ، لب سيهو   لاك يل مي" فايي  مين طقين« ميرل   لييأا »فقير ت مين 
ة يييي"   ب هل مك  ييييهب نييييول    لًرطسيييياهب قييييش  تيييي ت  مل  ييييوو  اصييييب  (س 143-144

 (س9، 2000، ل يي" ل ،  (1673،1 لك يي"ع سييبا "ل  ل يي" ر اسيي""" ميين حبيي  عيي"أ
لقش تك  "سوف" ا " يف طسي هب  يتي ش  ال  مين ن ي"ع  حبيهب سيبا "ل  ل ي" ر مسي ش و 

يت يف سييا"ق  لينن  إلتي" ر  لايي  ه ي    لف" يي ، هيأل   ب هل  سيإ سييبا "ل  ل ي" ر أ
ليف  اقاقييهب  طيي  هسييبوع م  يي  يف  لك "هييهب إطييأ ل، ل ييشب يف ن يي  ميين  ملو قييغ يف ن يي  
 ليي  عس لميين  اتييا"ش  لييا هتيي"   لا يي" سييوف" ا ، اييو  ن  يي"ف   ل  ملسييهو   قييش هةييأ 

نيش ل ل ير،  ذ  طي   من ن "ع ه  لةش  اسن  لس  يف ه كل حريف م" ة  ل  ة ي"   ي
نيير    ك يي   لييأ  لقيي  فايي   لن"سييخ يف ن يي"ع  لسيي  يف لاقيي  فايي   ملسييهو   طًسيي  هة يي"و 
 لل هل ةً ن  لا س لذل  حير ن ي   لن"سيخ يف  يتي ش  ال  مين هة ي"   ل ير ل ينيش 
عنشم" ن"ل ة وشع عن  حشش  يت   ان"ل هقول  "لفا " ةبيق ن ي  عير ر  لر ي"  مين إ 

هل عبيه عيو ر  ملييرهر ل قي"و مين ل ق  ل يذر، فييلذ  ميرت "يإ  ملر ني   يي"ال   ل لنسي"ش، غي 
 لا يي"  لقييو  ع  ل ييف"  ل لك يي" ، ل  لييو  هاب يي"  لهنييي ل لن"  اييل  اشةييش لميي"   يي" ول 
، لايي ( ميين نسييور ال   حيير ل  هيير  عنييشاإ"س فقييش هضيي"ف  لن"سييخ لك يي"ع  لسيي  يف  

وصييو و  هييذ  لييأ  ههييش هل ن"طييا ه  ر طًيي  نب ييهب  لايي ، لهييأل  هصيي وا ،ميي"(  مسيي"و م
حىت ة سق  ملهذ، ل   ناغ ةكوطو  عر ر لة  لل  ل اي"ع  لة  حيأ هل  ملسيهو   قيش 
 ق  خل يف هن ر من موض  مين ن ي"ع  ل ي" ر، للهيل هغبي  هة ي"   لي    ني"ل  ملا ةيول 

مييي" ةك يي  عييين  ل لرح"لييهب ةسيي قوا" مييين  ملسيي"فرةن ل لسيييك"ل   بايير  ليييأةن ةقيي"هبواإ هل
س مي  هطيم ل يشت  له ي" ر منًايهب حبيرف  لنًي  ، ( (12، ملر   طًسي ، ل     ليا ل  لاي"

يف ن ييي"ع قنيييشةل ،سسسل ةهيييو  هايييل  لهنيييي ل لن"  ايييل  اشةيييش، ل    ييي" ول  ب نسيييور 

                                                 
  قيش   هاي  ط ييف هسوش   س  "طهب  لي  ع، ل  تي    طهبإ س  "و ل ا "و ل ا   مل  وو إطأ ل  (1،

 عقنا"ت ع وةر ، ملاكرلفابإ( لب   وط"ت   عكن قش  ن  ًا ههشس ال   لنس هب  اصباهب، 
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سييبا "ل  ة يي"   ب هل  حبييهب(س101، 2002اطيي    حيير عنييشاإ ل  هيير سسس( ،قنييشةل،
ن ييي"   ملس  يييرقر منيييأ هيييش ات  لقيييرل  ل ييي"من ع ييير، م يييل  ةنيييو ل    ل ييي" ر لً يييا هطلييي" 

لسييوف" ا  لفيي ل  لييأ  هعيي"  حتقاق يي" لعرمج يي"  ن ذاييهب ع"لاييهبس مث ع يير  ل ملس  ييرق  ةنييو
يف  لسنو ت  اة ر  ل "ح   ل ن  فا   س نر ة      س"ع  عبه طس هب هن يل مين 

لقييش ط يي  " جمل يي   ل قيي"يف" يف  اييأب  مل  وطييهب لط ه يي" ضيي ن  لن ييو   لهرهاييهب  لنيي"  ر،
لةيرش نر ع كوفسيك  .1999ههو  يب  مل  وطهب   س ن"   ب طس هب   ةيخل يف سينهب 

أ(س لايييو ةييي  م ييي"   851ايييي، 237هل ق يييهب سيييبا "ل  ل ييي" ر عر ييي   ب حيييو   سييينهب ،
لب ذييي"   لهيييرع  ليييأ ا ر  ب  ينيييش ل ل ييير، حاييي  لصيييغ  ل رةيييق  ب  ينيييش ل ل يييير 

 لشقييهب مكنييا "فيي  ل" ميين هل ة   هيي  عبييه  كيير  يت  اشة ييهبس لقييش عييرل هش  ييهب ع"لاييهب ميين 
لصييً"و لبسييو حل ل يتيي   ل  بييغ  ملييو طل ل ل بييش ل لسييك"ا" ل  "صييال ل ملن ذيي"ت لسييب  
 ل ذيي" رس لميي  هل ههييض  لهب يي"ش  مل    يير يف عبييوأ  ل يير م ييل "ةييو " ل"هباييو" قييش 

قايي  ةنسيي   لق يين صيير حهب  ب ع ييككو  يف طسيي هب  لق يين  لايي ، يف حيير هل  هيين  لً
سبا "ل  ل " ر، لأ  فلل مس لهب  لاً  يي"    يوأ حويي" ه ك تي  ،نر ع كوفسيك ، 

لةهييييش سييييبا "ل  ل يييي" ر هل  ميييين قييييشأ لصييييً"و قا يييي"و لب رةييييق  ل ذيييي"   (س 142، 1957
 ل ويير   لييأ  ةييرهيت من قييهب  كبييا   لهيير   ينييش ل ل يير يف طليير ن يي  ميين  ل يي"ح ر، 

لف  ييي  يف عبيييإ  يتفر فاييي" حييير  اييي إ هيييأنر  ملسييي"ف"ت هييير  مليييو طل ل مليييشل لمييي  ضيييبوع  
ل   "ت ل ملر ن   ل ذ" ةهب ل ملس"ف"ت هان "، لهلض  هم"نن ل و   ملا"ب  لهأهيهب  ل ي"اهب 
لب يرع، لعهيرض  ب ذنير  ل ي ت  ل ذ" ةيهب هيير من قيهب  كبيا  لهبيش ل   يايت  ينييش  

لذةب ي"  لوصيغ  ل ي" ق لب يرق  ل ذ" ةيهب، للي هض  لمت "ل ايأب  لرحبيهبل  ايت  ي"  ، 
 له"  ت ل لنلإ      "عاهب م  قبهب  اس"ط  ل كر ف"ت،  ليا ن"طيا  ل ي"ه   لهي"أ لكيل 

  ح"لهب ذل   له رس
لميين هاييإ  ح"لييهب  لقييرل  لر هيي   يذيير   لهييرع  لييأةن قييشمو   ب  ينييش ههييو  لر يي"ل  

لأ    ة وقغ عين ع لةيش فيرل   لهبيإ اذر (،   440 -362حم ش هن ه ش  ل  ل  ،
ل ملهرفيييييهب  الً"عييييي   لهشةيييييشر  ليييييا ميكييييين  لقيييييو ،  اييييي" هبفيييييا ذ لهتييييي" عبيييييه حيييييش عه ييييي   
نر ع كوفسك  هك "ه  عين  ينيش، ذلي   لك ي"ع  ليأ  لصيً  " للل"  طي  " هثير فرةيش 
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يف  هيييييييي    م اييييييييل ليييييييي  يف  ا ع  لهب يييييييي   لقييييييييش  هل  لوسييييييييايت سييييييييو ش يف  لفييييييييرع هل 
(س ة يي"   ب هل  ل يي ل  حيير  عبييه  لك "هييهب  لهرهاييهب عبييه 244 ملر   طًسيي ، ل ييرق"،

 لييرغإ ميين مهرف يي  هبفيي"ت هةييرش، ف ييو ةييرش هل  لبفييهب  لهرهاييهب ايي   لبفييهب  لوحاييشر  يتييشةرر 
 ل عكيييول لفيييهب  لهبيييإ، فاقيييو  يف إةييير م ييينً"ع  لايييو ن ييي"ع " ل ييياشطهب"  "ل ب لسييي"ل 

 طيا لحبيا  ب  اف يشر لسيرت حم"سين  لبفيهب،  لهرع طقبا  لهبوأ من هق "   له"  ف"ل 
(س لقيييش 257-256ل يذيييو  لهرهايييهب هحييي      مييين  مليييشس  لً" سييياهب" ، ملر ييي  طًسييي ،

 سيي  "   ل يي ل  هل ةقييشأ لنيي" عوثاقيي"و  قاقيي"و ل ق"فييهب هاييل  ينييش لعيي"  هتإ لط اهييهب ه  اييإ، 
ةوثييق   بييغ  حايي  عيي"  هايين إ فيي ر طوةبييهب ميين  ليي من، لمكن يي  مهرف يي  لبفيي  إ ميين هل

 و طييي  حاييي"هتإ يف ن "هييي  " حتقايييق مييي" لب نيييش مييين مقوليييهب مق وليييهب يف  لهقيييل هل مرذلليييهب" 
 لييأ  ةهييش ميين هاييإ  مل يي"    لهرهاييهب عيين هحييو   هاييل  ينييش يف عبيي   لًيي ر، لهييأل  اايي  
مي" ر م  يهب ملين  يي"ش مين ههيشب مين  لش  سيير عبيه ميشش قيرلل، قييشأ مين ة يي" لصييً" 

 اال  ينش لل ً"صال حا"ر  ل هوع  لا عسكن عب   ل   س قاق" يف غ"ةهب  اااهب 
هميي"  هيين ه وطييهب  لييأ  هييشه  ح عيي  يف لقييا م يي ةر ع يين سيي قوب  ب هيي    ينييشر  

 لو قهيييهب عبيييه ييييي ا733عييي"أ  حييير لصيييل مشةنيييهب  ملب ييي"لييييي ا735-712ه  هييير عييي"م  
 نهب منيأ  لقيرل  يت"ط   لفر  لن ر  لسنش، لصيغ  الضي"   لسا"سياهب ل إل   ةيهب يف  لسيب

 لسيييي" س  يذيييير ، لعبيييي   ل ً"عييييهب م  ييييهب ميييين  هيييين ه وطييييهب ملهرفييييهب م"ضيييي   ينييييش، لهاييييإ 
 احييش ع  لسا"سيياهب فايي س لنيي"ل م ييش ب يف سيير  عبيي   ملهبوميي"ت  ل يياخ ن يي"   لييشةن 

" إلم"أ  له مهب  لًقاي " ل ليأ   سي هرض لي  هة ي"  و  يي حم ش هن  ليا"ل  لف طو ، لة ً  ه
س أ يف  ينش منأ  لقرل  لس" س لب ذررس لعهش  حبهب  هين ه وطيهب ن  ر حو  ات ةخ  إل

م ييش  و م  يي"و ميين م ييي"   ات ةييخ  ينييش  ل قيي"يف ل     ييي"ع ، حايي  هتايي   هيين ه وطيييهب 
 لل غيي ب ميين  لرح"لييهب  لهييرع،  سيي  ن"ش  ل يي ل ، مه"ة ييهب  جمل  يي  ل سييا " سيي طان إ، 

يتو طيي  ميين حايي"ر  ل  قيي"ت  ك"صييهب يف  لًيي ر طوةبييهب، لاييأ  منويي  فرصييهب  ملهرفييهب  لشقاقييهب
  ينش، ل لا   ع   لف ب من  لرح"لهبس
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 يف وصف ملوك اهلند

هاييل  ينييش ة هييول عبييه هل مبييول  لييشطا" ه ههييهب، فيي ل   ةييرل  سييبا "ل  ل يي" ر هل 
ميين ةهييشلل ميين  ا ههييهب مبيي   لهييرع، لاييو عنييشاإ  مجيي"     ةيي  ف هايين إ فايي ، هطيي  
هعلييإ  ملبييول لهن ييراإ ميي" و له"يي"اإ مجيي" و، لهطييي  مبيي   لييشةن  لك يي   لييأ  ليياخل فوقييي  

سييي  ليييشش  ينيييو  تييي ش" لطييين  ل ييي" ر ةيييوح    حييي  أ  ليييأ   ليييه هييي   كباًيييهب  له "
مبيييول  ينيييش  ايييإ (س لة ييياغ  ل ييي" ر يف لصيييغ 43، 2000ل لسييي  يف، ، ل ييي" ر،

ةب سييييول  اقيييير و ميييين  يتييييو ار  لنًاسييييهب يف إذ اييييإ ميييين  لييييأا ، لة ييييهول يف هعنيييي"ق إ 
 لق ةيش  لنًاسييهب  مل يي  بهب عبييه في"ةر  يتييوار  ا يير ل اة يير، ل لباليا ميي" ةهلييإ قا  يي  

نييولاإ لذةيي"ةراإ لعب سيي  قييو  اإ لل ييوا إس ل لييرةخل ميين إ لجيييل مقييش  ب، لاييو  لاييوأ ن
ةرنيي  عبييه عنييق   ييل ميين إ لفوطييهب قييش  سيي   "يي" ليف ةييشب تيي ش ةهييرف  يتيي ر، لايي  

(س لت ي"  ل ب  ملسيهو    طي   هش يف هي   97، ملر ي  طًسي ، ملبيهب مين  ةيش  ل يو لةخل
 عيل عذبييهب سيرطشة  ، لاي    ةيرر مين     يير  ل وير(  ذ  مي"ت مبي  ميين مبيون إ صي 

قرة يييهب مييين  ا ض صيييف ر  ل كيييرر مهيييشر ييييأ   ملهيييذ، لتيييهرب ةنذييير عبيييه  ا ض، ل ميييرهر 
هاييشا" مكنسييهب حت ييو  ليي  ع عبييه  هسيي ، لعنيي"   هة يي"  لنيي"س، اييأ  مبككييإ  امييخل قييش 
مبككييإ ل يي"ل فيياكإ حك يي  لقييش صيي"  همييرب  ب ميي" عييرلل ميين عييرل  لييشطا" لقيي ض  لحيي  

أ    مييييوت، فييي  عفييي ل   ااييي"ر ههيييشب، لة  ييي"ف هييي  يف م ب ييي   مليييوت، ل اييي   لقيييش   لييي
مجايي  تييو     ملشةنييهب مث ةً  ييل ه هيي  ق يي ، لقييش ااييل ليي   ل يينش  ل لكيي"فو  لسيي" ر هطييو   

(س لةييو   سييبا "ل 103 ل ايي  فاوييرق  لنيي" ، لة ييأ  يف  ميي" ب يف  لييراس ، ملر يي  طًسيي  ، 
 يرق طًسي   لني" ، لذلي  لقيويإ  ل " ر هل يف تبكهب هب ر  لغ ا" مين ت"لي   ينيش مين 

 ل ن"سييخ لمتكنيي  يف قبيييو"إ للل    ل يي  فاييي  عيين إ، ليف مبييون إ مييين  ذ  قهييش لب بييي  
ط يييي خ ليييي   ا ل مث ل ضيييي  هيييير ةشةيييي  عبييييه ل ق  ملييييول، لةن ييييشع ميييين هصييييو"ه   ل    ييييهب 
ل ا هه  يييهب  ة اييي" اإ اطًسييي إ   انييير ب مييين  ملبييي  ييييإ، فاه يييا إ  ملبييي  مييين ذلييي  

ل، لههش هل أنل  ملب  من  ة قرع نل من إ، فا ةأ من  تا " ةس  و فا نبي ، فابي أ  ا  
نيييل مييين هنيييل مييين ايييأ   ا ل  ذ  مييي"ت  ملبييي  هل ق يييل هل  رقيييو  هطًسييي إ  لنييي"  عييين 
إةيييييراإ يف  لايييييوأ  ليييييأ  مييييي"ت فاييييي ،   ة ييييي ةرلل عنييييي  حيييييىت   ة قيييييه مييييين إ عييييير ل  
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بي   ملبي  عبا ي" حيىت ة بي  (س لت" هل  ب  ملسيهو 89،هثر، ملر   طًس     ل  ينيش   مت 
مييين ع يييرب ه ههييير سييينهبس ل  عكييي"  مبيييون إ عل ييير لهيييو م إ    يف نيييل هرايييهب مييين  ل مييي"ل 
مهبومييهبس لةكييول   و ايي" لبنليير يف همييو   لرعاييهب، ال يف طليير  لهييو أ عنييشا"  ب مبون يي" 

 ل  ييي ، للضييي   ةرقييي" يا   ييي"، ل سييي  ً"ف" حبق ييي"، ل لراسييي"ت عنيييش ايييا ش    يييول   
(س ن ي" هنيش  ملسيهو   مي" 103 اتا"ش مو ضه " مين مر عي   لسا"سيهب ، ملر ي  طًسي ، 

هل  ب سبا "ل  ل " ر من عهلاإ ملب   لهرع عنش سي" ر  ملبيول، حاي  هل    ملسيهو  ، 
 ل مبييول  ل يير ل ينييش ل ليي ل ل ليي ط  لسيي" ر مبييول  لهيي"  هقييرت ملبيي   هييل  ل هليياإ، 

 لهيي" ، لهل من ل يي  فييا إ ن ن لييهب  لق يير يف  لكو نيي ، ال  قبا يي  هتييرف  لهطيي  هل  مبييول
 اقييي"لاإ، لاطييي  هن ييير  ملبيييول مييي" و، لهحسييين إ ط هييي"و، لهن يييراإ سا"سيييهب، لهث ييي  إ قيييشم"وس 
لاأ  لصغ مبول اأ   إلقباإ فا " م ه   يف ايأ   لوقيا، لايو سينهب  ثن ير لث ثير 

ت"ان ي"ب"، لعًسي ب مبي   ملبيولس لمن ل ي  يف  لهي"  لث   هبس لن"طو  ةبق ول ايأ   ملبي  "
من لهب  لقب  من  سش  إلطس"ل، ل لو س هب من  لق  رس مث ة بوب مب   ينش، لاو مبي  
 اك يهب، لمبيي   لًابييهب، ال عنييش  ملبييول  ان"سييرر هل  اك ييهب ميين  ينييش هييشاا" ، ملر يي  

 (س131طًس ، 

 يف وصف متثال بوذا

 ييي"   ل ييينإ هييير اإ، مه يييو   ينيييو ،    هطييي    ة يييً  لصيييغ  لرح"ليييهب  هييين  سييي   مت 
 ع  " ب  إلل  "هر اإ" مه و   ينيشلس هيل لصيً   ع  ي" ب هحيش مت"ثايل  إللي  هيوذ ، حاي  
ة  ر  من ة   م"  ل ب  هن  س   هل  مل ي"    لهرهايهب   عكين متاي  هير  ل  "ثايل  مله يو ر 

(س لةييرل   هيين  سيي   يف لصييً   Muhammed.S.p.393،يف  ينييش لعييش هت" صيينإ"  ل ييش"
لب ينإ  طي  عبيه اا ييهب   يل ذ  ه ههيهب هل يي  لي   ق ي"  للياخل ليي      ،  ذيول  لاي  ميين  
نييييل مكيييي"ل، لة وفييييول حوليييي  سيييي ه"و عبييييه  لاسيييي"  ل  ييييهول هيييير ةشةيييي ، حا  يييي"    ل  
ةسييييي ق ب إ هو  ييييي ، ل ذ  طييييي"فو  سيييييذشل  عنيييييش نيييييل ل ييييي  ةسييييي ق بوط  لةسييييي لول عنيييييشب 

 هن  س   هل  لسشطهب ةفسيبول هيشل  ل ينإ  لسي ن ل لبيي، مث ةيشف  ح" "هتإس لة اغ 
س )136، 1891 ب مرضييي"اإ حيييىت ةفسييييبو  هييي  مه قيييشةن   س  ييييً"ش هييي  ، هييين  سيييي  ،

لحس  لصغ  ل  ل  ل   ي"  هيوذ  مه يو   ينيو  ف يو صينإ عبيه تيكل تي"ع  ي"لخل 
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 ، لاي   يا يهب طًسي " حسن  لو   ة  قبال  ل هر، ميش  ةشة   ب  ام"أ حىت ع ب   ن  ا
(س لميين  اصيين"أ  لييا 1993،57 لييا ةهييرف "يي"  ب ةومنيي" اييأ ، مت يي"  هييوذ  ، ل يي ل ،

لثيييق  ل ييي ل  م ييي"اشع  يييي" صييينإ "مول ييي"ل"  سيييإ  ل ييي خل لليييأل  مسييي  "ه ت" لنييي"ل 
ة يي ا"و مب سيي"و هسيي  ا"ل حت يير يف عانايي  اقوع يي"ل  يير ل ل، لنيي"ل حم ييش هيين  لق"سييإ هيين 

ف ييي    ملول ييي"ل، طلييير  ب سييي   ع " هتييي" للهميييو    جمل  هيييهب فا ييي" فو يييش ذلييي   ملن ييي  ملييي"  
 ل يينإر  ذ نيي"ل مق ييو  و حمذو يي"و ميين نييل هلع، فييرهش  ل يي س يف عرنيي  ههييش هل عبييق 
اييإ هقيير يف عنقيي   سيي  ً"ف" هيي ، لهييذ انيي"ل مسييذش و  "مهيي"و فب يي"  سيي ولا " لقر م ييهب" 

ذل   ل نإ لق يل سيشط   ، ملر ي  طًسي ، عبه  ملول "ل، نسر" حبإ هن تا "ل"  مل فب  
(س لقيييش ان  ايييأ   ل   ييي"  لمه يييشب يف مول ييي"ل  ا  ييي"أ ن ييي  مييين  لرح"ليييهب  ليييأةن ل  ل  44

 إلم" ر،  ع  " ب هاإ  ملي    ت  ملقشسيهب لب نيو    ةيل ط ي"ق  لنًيوذ  إلسي م ، لملي" ني"ل 
 مله يييي"   لب ه ييييش  مي بيييي  ميييين هااييييهب  لفييييهب لب سييييب ر  سيييي  عاذا" ل ق  يييي" اس هميييي"  ل نيييي"ش

فا كييول ميين ق يير ضيي إ هش ةبيي  ااكييل ةسيي قر هش ةبيي   ل   يي" ، لحييو  اييأ   ياكييل 
عو ش غرف  لسشطهب ل له"نًر، لن"ل ايا ش  لقي"  ول عيل ةشميهب  ل   ي"  ايإ  ملسي وس 
يإ فقيت هشةو   ياكل، حا  ةقومول هفسب   لس ن هل  لبي لةقشمول لي   لقير هر، 

لةييو    (س103، 1994صيي  ر  ، لبوييإ ل عايي"ل  لنسيي"ش ، إللنيي"ل  ييرأ عبييا إ هنييل  
ةقيشأ عبيه   ينيو   ل  لق لةم    هب عقشةخل  ل   "   لا ع ب  من  ل قشةخل لشش ههض

(س لعيييرل   اسييي"ط   ينشةيييهب هل  ل   ييي"  122، 1994ق يييل طًسييي  عقييير  لييي  ،  لقييي لةم،
و  مين نيل في  ع ايق، لع يشه ط   من  لس "ش، لهايإ ه ميرل  هه " عي ، ليأل   ي   لاي   يني

 ل قوس من  ا  حببق  لرالس عنش  مله ش، مث  ل و ف ةس"   ل   ي"  سي   مير ت عقير  و 
(س لهح يه  هين  سي    ةي  321، 1992 لا ، مث عقش أ  لقير هر ل ليأ    ، هين حوقيل، 

 مله يييش حاييي  نييي"ل نيييل حييي"  ةقيييشأ لب ه يييش سييينواو مييي"هر م يييهب  ب هليييغ   ايييإ، لن"طيييا 
لنييأل  عقسييإ  ب ث ثييهب ل ييوب،  ال  ةييأا  لهميي   لسيي"م ، ل ل يي"  ةنًييق منيي  همييو    

لة يياغ (س 1891،135عبييه  ملشةنييهب لح ييوا"، ل اةيي  ةييأا  لبسييشطهب ، هيين  سيي  ،
 هن  س   هل  لس"مار  ختأل  من مول "ل ح"ضرر ييإ، لهايإ  ع  يشل  ه يو ر هس"سياهب يف 

نيي"طو  ةيي ل لل مه ييش هييوذ   ملقييشس ل  ييوط  مييو   اإ عبييه همييو    اذييا   ينييو ،  لييأةن  
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لةانيش  (س29هنأل اإ،  لا ن"ل  ام   لس"م  ةن"  ط ا   اسش من "، ملر   طًسي ، 
 ملسهو   يف ميرل   ليأا ، عبيه مي" ذنيرب  هين  سي   ه ي ل  ليشةل  ملرعًي   ليأ  جييذ 

 (س166، 1966من طأل   اذا   ل وذةر ، ملسهو  ، 

 بيعة يف وصف بعض ظواهر الط

لهم"  للو ار  ل  اهاهب  لا لثق " سيبا "ل  ل ي" ر  ليراس  إلع ي" ةهب  اب لطايهب  ليا  
 ملييي"ش، لاييي   حييشش  لليييو ار  ك ييي ر  لييا ايييش ت  لسيييًن  عسيي ه  ليييش  ل  هل انفييو  ت

 ل ذ" ةهب يف   ايت  ينش ، فقش لصً " سبا "ل  ل ي" ر ةقيو   " سيو"ع ههياض ة ير  
مني  لسي"ل طوةيل  قاييق حيىت ةب يق ذلي   لبسيي"ل  ي"ش  ل وير، فافبي  ليي  مي"ش  ل وير م ييل 

سييو"ع فا  ير م يير و فايي   ل لههيهب، فييلذ  ه  نييا  ل لههيهب  ملرنيي   ه به يي ، مث ةرعًي  ذليي   ل
(س ن يي" هتيي"   هيين  سيي    ل هيي    ينييش يف قسيي  " 76، 1994قييأش  ل ويير" ، ل يي" ر،

 السيييييت ل يتنييييو  مت يييير يف  ل يييياغ، لهميييي"  ملنيييي"طق  ل يييي "لاهب ل ل هاييييشر عيييين  ل ويييير  ب 
حشل  ه    ل  ا لن"هل لغ ا" من  ل بش ل، في  مت ير يف ايأب  لًي ر غي  هاي" عي ب  يف 

(س لايأ  ميي" هنيشب ههيو لةييش  لسي  يف  ل هيي   1891،8لاو ااي"    ، هيين  سي  ، ل ي "ش 
 ينش مت ر يف  ل اغ ل  مت ر يف  ل  "ش، ليف موسيإ  مل ير صياً"و ةب ميول هايوهتإ، لاي  
هاييوت م يينوعهب ميين ة يي  ملب بييهب حب يي" ش، لةًاييشاإ ذليي  يف ل  عييهب  ا ل، لعنييشم" 

، 1994   ا ل هيييييوفرر ، ل ييييي" ر،ع وقيييييغ  ام ييييي"  لةنك يييييغ  لسيييييو"ع ةن يييييو حم يييييو 
(س همييي"  ل ييي ل  فقيييش لصيييغ ايييأب  ام ييي"  "  ييير  ا ييياإ" ل سييي"ق  " يف 126-127

 (س103، 1993ف ل  ل اغ ، ل  ل ،

 مدن اهلند وممالكها

ص  ر  يف لصً  ملشةنهب  ملن و ر،  ل هاب ي" مسيب ول لحي"ن  إ هة ي"و ةو    إل 
ل  ك  يييهب "ييي" لب باًيييهب  له "سييي ، لع  اييي  لايييو قرتييي  مييين لليييش ا ييي"  هييين  اسيييو ،    ه

هرة"  يي" ل ح و   يي" عبييه  لن اييل لق يي   لسييكر ل ييرر  لبا ييول  ايي"مض حبذييإ  ل ًيي"س، 
لة ييشل هاييإ ة هيي"مبول ميي  مجايي  هطييو    امييو    مل ش للييهب يف  ملن قييهب حان يي"، فييلب  "طيي  
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(س 174، 1994 ليييشةن"   لهييير  انييي"ل  ليييش  اإ  ل "طرةيييهب  ينشةيييهب  لقشمييييهب ، إلصييي  ر 
لةانش  اص  ر  ههش ذل  عبه هل حكي"أ  إلمي" ر جيهبيول  ك  يهب لب باًيهب  له "سي س 
ل  ة ييغ  هيين حوقييل يف ن "هيي   ملسيي"ل  ل مل "ليي   شةييش و عبييه ميي" سيي ق،  سيي  ن"ش هطيي  
هة   عنشم" ذنر هل همو    اذا  عأا  لهم   ي "  ،  غيإ هطي  ذنير ههيش ذلي  هل 

سي"مهبس لاكيأ  هنيش   ثني"ل عبيه هل  لنًيوذ  لرلحي  لبه "سيار  إلم" ر ن"طا اسرر هم 
همييي" عبيييه  لو ةيييهب ام" عا ييي" ل له قييي"ت  ل ا يييهب هييير  إلمييي" ر  لسييي"ماهب ل لشلليييهب  له "سييياهبس 

 ملسهو   فقش  حيأ يف ايأب  إلمي" ر  لًابيهب  مل   يهب لبويرع  ذ جيهيل يف ةر طا  ي" 
ب "  ةيي  ق نييل ميي" ةهيي ض "قر طييل"، لايي  سيياوف انشةييهب مهو ييهب، ةيي  كن  لًاييل هً يي

طرةق  لمت ةق ، ليف اأ   لوقيا ةف يه ةرطيوأ  لًايل ه يًاوهب مين حشةيش ا "ة ي ، ن ي" 
(س لتييي" 113، 1966ة يييً   سيييشب ه يييً"   حن"سييياهب لهةيييرش حشةشةيييهب ، ملسيييهو   ،

ة يييييي    ط  يييييي"ب ميييييي" هل  ب  هيييييين حوقييييييل ميييييين هل  لبفييييييهب  يتيييييي"    سيييييي ه "ي" يف  إلميييييي" عر 
(س ة ي"   ب 18، 1992، هين حوقيل ، ل ملن و ر ا   لبفهب  لهرهايهب  إلس ما ر  ملول "ل

هل  ملقشسييي  مييين  يتفييير فار  ليييأةن ل  ل  مشةنيييهب  ملن يييو ر، للصيييغ مه " اييي"، فيييأنر هل 
 ،1992 ل اييي" م نايييهب مييين ة ييي  لطييير لاييي  تييي ا هب   ييي"  مشةنيييهب  م ق، ملقشسييي ،

ر  (، لايي  ميين هن يير (س ليف لصييغ  ملييشل ل مل "ليي   ينشةييهب تبكييهب  لك كيين ، ل ب يي479
 مل "ل   ينشةهب ت رر لمبك " هعلإ مبول  ينيش، ل ل ب ير  عهيم مبي   ملبيول، لقيش طقيش 

، 1992عبييه ة"متيي   لقييو   ل يي"   " م يينر ل  ل  امييرض لب  ميي   طق يي"  " ،  هيين ةر  ذهيي ،
(س لة ي  سييبا "ل  ل ي" ر يف مشلانعيي   ل  ل ب ير  ميين  اسير  ينشةييهب  ل يرةًهب ل لكييل 65

ةقييير يييي"  ل يييرف، لة يييً " ع "  مل رمييي    ذ ل"، لنيييل مبيييول  ينيييش  رلميييو   ذ ل، 
(س لع ي  27، 1994لة  ةنيول  اقير و، لهل تبك ي  مت يش عبيه طيو   لسي"حل، ل " ر،

 مل "    ل  ملسب ر   ةل ه    ل ب ير  مت هيو   ك"طيهب ة"صيهب لمه"مبيهب حسينهب،  ذ ني"طو  
طيا ييإ مسي" ش ل و مي ، لني"ل مبيول هب ير  حم ير لبهيرع مي" سول ع ي"  هتإ حبرةيهب، فك"

لنييأل  هاييل  ليي    ميين  ينييو  نيي"طو  ةه قييشلل  ل  ع يي" اإ يف  ملبيي  م هبييق  و يي  إ 
 (س  28-27، 1994عب  ، ملر   طًس ،
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هطيي  ل ييش "يي" حنييو ع ييرر إ ف يييي ا 304لذنيير  ملسييهو    لييأ  ل    ملشةنييهب سيينهب  
لسييي  فاول لع ييي"طاول له يييرةول لهفيييش  ةول ل ل ا"سيييرر مييين  ملسيييب ر قييي"طنر "ييي" مييين إ  

 (س  248، 1966 لأةن ةر   "إ من للش من  ملسب ر   ض  ينش، ملسهو  ،
هم" تبكهب  ل "فن فقش ع "ةنا عس ا"هت"  ذ ل  ت " ل "فق" عنش سبا "ل  ل ي" ر،  

غ هيي  ل" ل يي"فن" عنييش  هيين ةر  ذهيي  ل" ل يي"ق " عنييش  ملسييهو   ل هيين  سيي  ، لتيي" عوصيي
اييييييييييأب  مل بكييييييييييهب اييييييييييو مجيييييييييي"  طسيييييييييي"  " لها"ضيييييييييي ن لةهييييييييييش ل همجييييييييييل طسيييييييييي"ش هيييييييييي   

ن ييي" ذنييير  ملسيييهو   يف ميييرل   ليييأا  طسييي"ش  ل ييي"فق هل   (س1994،29 ينيييش، ل " ر،
 ل ييي"فن  طييي  لييياخل يف طسييي"ش هييي    ينيييش هحسييين مييين ن، ل  هن ييير مييين ن ها"ضييي"و، لاييين 

همي" تبكيهب (س 146 ،1966موصوف"ت  كبيو ت، ميأنو  ت يف ن ي   ل ي"ب ، ملسيهو  ،
ق ييي"  فا يييً "  لرح"ليييهب  لهيييرع  اييي" مييين ههيييرل  مل "لييي   ينشةيييهب، لع  اييي    "يييي" لن "فيييهب 
سييك"ا"، لهن يير هاب يي"  يي"  ة يي" رلل  ف يير هطييو    ل ايي ، لةنسيي   ب ه  اييإ لاييو 

(س لقش هق"أ "ي"  لرح"ليهب 94 لهو   لق "  ،  لأ    ل  ب  ل     لهرهاهب ، ملر   طًس ،
 سيييي   ضيييياً"و عبييييه مبك يييي" مييييشر سيييين ر، لهتيييي"   ل مبييييول ق يييي"   رمييييول  ليييي ان يف  هييين 

هبشاإ، لةه"ق ول ف"عب   لق ل، لحىت من ة رع  ك ر فلط  ة ق   يت  ش طًس ، لهت"  
هكرأ مبك " لعشل  ل ط "ف ،  ذ ن"ل  يايت طًسي  هق ي"ر لطس ي"ل هيوذةر ةسي"عشلط  يف 

   ييي و ذل  مجييي"  لاا يييهب حسييينهب ة يييبوول هميييو      ر هميييو   لرعايييهب، ن ييي" هل لييي   ييي"طر
(س ليف لصيييغ  لرح"ليييهب  لهيييرع مل بكيييهب  لييي  ه ، 133-1891،132 ملبييي  ، هييين  سييي  ،

ذنييير سيييبا "ل  ل ييي" ر لههيييو لةيييش  لسييي  يف هاييي" ة وعيييهب مييين  يتييي  ، ع وسييييت  ل رةيييق حنيييو 
  ل يير، ل ك  يي" مبيي  ةييشعه  مل يير   ،ه   ملبيي   لك يي (، لل يي"س هاب يي"  لًييوو سييو ش
مييييييين إ  لفيييييييم هل  لًقييييييي ، لاييييييي  مييييييين هة ييييييي   يتييييييي   لذ ت هنييييييي"ش مه ييييييي"   منييييييي لإ 

(س لمن هايإ من و "هتي"  ليا ن"طيا  بي   ب  لي     لهرهايهب، 19-18، 1994، ل " ر،
مهيييشل  لرصييي"   لقبهييي  لة ييي   كاييي   ل ل لكييي"فو  ل لن"  ايييل ل مليييول لق ييي   لسيييكر 

س لمييين إ  ع  ملبيييول يف ايييأب (64، 1992ل لقرطًيييل ل ل اييي"ع  لق نايييهب ، هييين ةر  ذهيييهب،
 مل بكهب ه  جيبخل هحش هر هةشة إ سو ش من هال تبك   هل  مل "ل   اةرش لحيىت مين 
 ملسييب ر،    م ههيي" لةسيي ه عنييشاإ " ليسييا "، لميين ميييش   بايي  هل جيبييخل غيي  عبيي  
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(س ن ييي" 154، 1994 لقهيييشر فهباييي  غر ميييهب ثقابيييهب حسييي  لضيييه       ييي"ع  ، ل ييي" ر،
 هيين ه وطييهب يف عقييش  مهبوميي"ت قا ييهب عيين  لوضيي    ق  يي"    لهييي"أ يف   طًيير ت  حبييهب

 ينش،  ذ ذنر هطو ع"و ن  ر من  مل  لع"ت لمن "   لن يق ل لهن ي  ل ل يك   ل ليني  ل ل نيشل 
ل لنيي" ط   ابييو ل ايي"مض ل مل و ، لهنيي ( لف يي  عيين ح ييوع  لق يي  ل ل ييه  ل ا  يين 

(س مي" حتيشع هي   هين 84، 1968،طي"فو ، وطالةانش  لرح"لهب  إلة ي"     ني ل لهشسس
ه وطيييهب عييين  ل   عيييهب يف سيييًوس  يت ييي" ،  ليييا ن"طيييا مهرلفيييهب يف عيييش  مييين منييي"طق  ينيييش 
ل يي    ينييش  ل ييرقاهب، لةييو   م يي"  عيين ل  عييهب  لق يي  ل لًو نيي  ل ل و هييل يف سييًوس   ييل 

و طي  سا ل  لا ة شل ها" ن"طا عه  ش عبيه ماي"ب  ام ي"  يف سيقا "س ن ي" لصيغ  يت
 ل ق"فاهب ل لهب اهب لط اههب  لوض   ل ق"يف ل لهب   يف  ينيش هشقيهب لعرناي  يف من  يغ  لقيرل 
 ل "من لب ذرر  لر ه  ع ر لب ا  ، لمن هايإ  ملسي" ش  ليا ذنراي"  هين ه وطيهب يف  ينيش 
مسييي" ش مشةنيييهب  يييي ،  مل هيييش ر ل لك ييي ر ل سيييا " مسيييذش قيييو ر  إلسييي أ،  ليييأ  ه ييير  

 ح"عييي  لغرفييي  لاسييي وع  هعيييش   و مييين  ل ب يييهب، لنيييأل  مسيييذش مشةنيييهب عباييي  عوسيييا  يف 
(س ن " حتيشع عين مشةنيهب 44، 1994هشفنت لةسكن  ، لفر ش(  ملسب ول ، هن ه وطهب،

اابيي ، لاييي   حيييشش  مليييشل  مل  يييهب  ليييا  ح يييوت عبيييه  ملسيييذش  يتييي"م   لك ييي ،  ذ نييي"ل 
هلقيي"ف  ملسييذش، لليي  مرع يي"ت ميين ميي"   "ةسييكن  عييش  ميين  ل ب ييهب ة هب ييول  لهبييإ، ليييإ

م يي خ ة يين  فايي   ل هيي"أ لبييو    ل ل يي"  ، لإلطهيي"أ  لًقيير ش ميين  ملسييب ر "يي" " ، ملر يي  
(س مث مسييذش مشةنييهب ساوسيي "ل ذ ت  ل يي"ه   إلسيي م  لعهييش ميين هقييشأ  ملييشل 41طًسيي ،

 ينشةييهب  لو قهييهب عبييه ايير  لسيينش، فقييش ل ييش فا يي" هقييشأ   ييوو  سيي م  ان   ةييش  عبييه 
أ فا ييي" ةهيييو   ب هل ةييير  لقيييرل  ال  لب ذيييرر، لايييو ن ييي"ع مييين  كباًيييهب  ط  ييي"   إلسييي 

ايييي(س أمييير  و  ييي   ل ع يييوب   حيييشش هعيييرق 101-99 اميييو  ع ييير هييين ع يييش  له ةييي  ،
"ايأ  ميي" همير هيي    اسير لاي  ع" بييهب  ل يا "   ك "هيهب يف  يي"م   ملشةنيهب، لطيين  لك ي"ع 

لات  يي  عيي"أ عسييههب لعسييهر"، ملر   ع ييش أ هميي   ملييامنر ع يير هيين ع ييش  له ةيي  لًيي ل 
(س ل سي  رت عبي   اسيرر ع يو  ع  ك "هيهب  ب حير لا ر  هين ه وطيهب ل بيي  81طًسي ، 

  ملشةنهب حا  ن"ل  ك ا   ل ا "  م ش  و ل  يف عب   ملهبومهبس
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  عادات أهل اهلند

هل    هييين  سييي   هل  ييي"   ينيييش  ليييأةن عهيييرف  ليييا إ   ة يييرهول  ك ييير، لهل مبييي   
  ن"ل من هن ر  ملبول ع ش  و م  ت"    ك ر، ل ل ترع هحيش قيو  ب حت يه حبقيهب ق "

ميين حشةيييش يف  لنييي"  مث عوضييي  عبييه ةيييش  مليييأط ، لقيييش عييا    ب ق بييي ، لمييين  لهقيييو ت 
ل ل يييً ر ل اذطييير، ل  ة ييي إ  لفر ميييهب  مل"لايييهب    اةيييرش ق ييي   لايييشةن ل لييير بر ل اطيييغ

 ر ة يرع  ك ير فيلاإ   قرلطي  ل  أ"يول هي  ، هين ن "ق   ملبول، ل ذ   هل  هحش  ملسب
(س لةانييش  ملسييهو   ميي" هل  ب  هيين  سيي   لة يياغ  ل هاييل ق يي"   133، 1891 سيي  ،

ة  اييييييييييييييي لل ه اييييييييييييييي     ويييييييييييييييهب هفيييييييييييييييو ا إ  سييييييييييييييي ه "يإ  لسيييييييييييييييو ل، ن ايييييييييييييييل مبيييييييييييييييهب 
(س لهميييي" تبكييييهب قنييييو  فقييييش ذنيييير سييييبا "ل  ل يييي" ر هل 94، 1966 إلس أ، ملسييييهو  ،

ميين هيير  ينييو   ل فييا إ هاييل عب  ييإ  لي اييهب، لتييهر ش ن يي"  و ةف ييول  هاب يي" ة يي  رلل
، 1994 ملبييييول، لمنذ يييير لف سييييًهب لن يييي"ل لسييييورر ة ييييشعول يف  ل  "ةاييييل ، ل يييي" ر،

(س لهت"   ملرلل   ب هل  مين ههيرل م مي   جمل  ي   ينيش ، ل ليأ    ةي    ة  يغ 127
 سييي  إ لبسيييور ل   ييي"   ل  "ةايييل "ييي"، ايييو هييير ع  إ يف  ملهييي"لف ل لب يييو  ب  "طييي  ت"

ل لييواإ ل ل  سيييإ، لة ع ييول هايييإ  بييول لةهقيييشلل لة ييرلل لةنًهيييول، لةه بييول هميييو   
(س لعييين  ل   عيييهب فا ييي" لط اهيييهب طهييي"أ 27، 1942ةقيييغ عنيييشا" عقيييل  لب اييي  ، مليييرلل ،

هاب " لل "س إ فقش هل    ملقشسي  هاي" ذ ت ماي"ب غ ةيرر، لة  عيول  مليول ل ةيان هنب يإ 
(س لعن موقه ي" فقيش لصيً "  هين حوقيل 480، 1992لل "س إ  ال  ، ملقشس ، ا ل 

 لسواقهب ل لن" اهب يف من  غ  لفي" ت ل ل يو"   ل  ميكين هل ة يب "  ل ذي"     مين 
(س همييي" عييين  لهييي"  ت  ينشةيييهب  ليييا ة ييي   فا ييي" 319-318، 1992هاب ييي"، هن حوقيييل،

عبييييه  لنل"فييييهب ق ييييل سييييبول  ملسييييب ر، حسيييي  لصييييغ سييييبا "ل  ل يييي" ر ايييي  حرصيييي إ 
 انل، فأنر هل هال  ينش   أنبول حىت ةس "نول لةنلًول هفيو ا إ لةف سيبول نيل 
ةييييوأ ق ييييل  لفييييشل، لهضيييي"ف هل هن يييير غييييأ   إ قيييي" إ عبييييه  ا ل ل لن"  اييييل ل ييييول  ينييييش 

(س لهل هايييل  ينيييش   ة يييرهول  ك ييير ل  أنبيييول  كيييل اطييي  مييين 56، 1994، ل ييي" ر،
ليياخل ميين ق ييل  لييشةن،  ييي" هطًييهب ميين إ لذليي  مليي" ةيياثر يف  لاقلييهب   ل يير ع، لاييأ   ل ويير 
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ل لهقييل ه يييو ر سيي"ل هب، لةسييير  ايييأ   لهييرف عبيييه نييل  ينيييو ،  ييي" فييا إ مبيييون إ لمجاييي  
(س لقييش عييرض سييبا "ل  ل يي" ر  ب لصييغ 68، 1992ط قيي"ت  جمل  يي  ، هيين ةر  ذهيي ،

 " ًيهب  ليا ةن  ي   لا ي" ايأ  هحش ع "   لي اهب  ينو ، ل لرغإ مين هطي    ةيأنر عسي اهب  ل
 مل ه ييييش،    هل صييييً"ت  ل قييييوس  لييييا هل  ايييي" عييييش  عبييييه  لسييييبونا"ت  لشةناييييهب ل " ًييييهب 
 لي اييييهب، فقييييش ذنيييير هل هيييي     ينييييش مج"عييييهب عهيييياش عبييييه  لسييييا"حهب يف  لييييي    ل يت يييي"  
ل لفا"ض، لةق  ر غأ اا" عبه  ا اش ل ي"   اتيذ" ، ل  ة  ل يول  لنسي"ش، لمين إ 

ل يف  حبابييي  حبقيييهب حشةيييش لييي   أيت  لنسييي"ش، ل  ةب سيييول    تيييا " مييين  بيييو  مييين جيهييي
 لن ييرس لميين هيير هحييش طقوسيي إ هل ةن يي و  هطًسيي إ مسيي ق بر  ل يي خل حمييشقر فا يي"، 
لهضيي"ف سيييبا "ل هطييي  قييش  هش   ييي  مييين إ عبييه ايييأب  ل يييًهب ميين  ل ه يييش، مث  ط يييرف، 

شب عبيه عبي   ا"ليهب طًسي "، لعنشم" ع"ل  لا ع  لب نش ههيش ميشر سيا ع يرر سينهب، ل ي
(س 51-50، 2000ف هذ  ناغ ع سر  ل عان"ب مين حير  ل ي خل ، ل ي" ر، ل لسي  يف،

لمن ع"  ت هال  ينش  لا لثق "  ل  ل  ههش مه"ة ي   ييإ في ر طوةبيهب مين  لي من، هايإ 
   بقول تيا "و مين  ل يهر لهصيب إ  له يرر   ل يشر  اير، لة يًرلل  لب مويه، لةه بيول يف 
عييرل تييهر  له"طييهب، ال  حبق يي" م ييا  لب يي ور، مث    بق يي"  ملوليي   ميين إ  ل يي"شر  اييرةن 
عبه  مل "ضههب، لة ولول  ا ً"   س ل ح"و  لا " يف ح   لرهس لفبي   ل يهرس لأنبيول 
فر  ش، ل  ةهو لل  ب مي" ف يل مين  ل هي"أ، لةرميول  ل    ملي نو   ذ  ن"طيا ة فايهب، 

ييرلل  اسيين"ل   ف ييل ،ط يي"ت ميين  لً ييابهب  لن اباييهب، ةسيي  شأ عبييه هطيي  من يي  ل    ً ور  يي   ل
لمقييوض  نسيي ( ههييش عنيي"ل  ل ق  ل ن ييو  ،ط يي"ت ع يير  ميين  لً ييابهب  لًبًباييهب ةسييي ه ب  
 ينييو  هييش و ميين  ك يير لأةألطيي  ههييش هطه يي  إ، فاًييرس طًوسيي إ لةييأا   حيي  اإ(س 

أنبيييييول ا  ييييي"، لة سيييييرللول لة يييييرهول  ك ييييير عبيييييه  لرةيييييق، ل  رس يييييول هيييييو   ل قييييير ل  
 له يي" إ، لميين إ م يينر ةك ًيي   لب يي"س صرقييهب قييش   صيي هر ة ييشا" عبييه عو عيي  صا يير، 
لمن إ من ةب خل سر لةل حم ور  لق ن ةكً  عشر اغس لة  ش ول يف  لفسل  لر يل 
ق يييل  لو ييي ، لةف سيييبول مث جيييي"مهول، لةقًيييول يف  ل ييي"شر نهيييرةش  لكيييرأ ل لنسييي"ش ةراييي ل 

حتا  ب فوق ن ي" ةق ين  ميو   ار ثيهب لهلل   ين  يف   حيهب، لةبي خل ذنيو اإ  عبا إ من
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م هيييييخل  لنسييييي"ش مييييين  ل ييييي ف"ت ل اسيييييو ر لةيييييو عاإ  ليييييأا  يف  ل ن"صييييير ليف هصييييي"ه  
 ا  ييلس لةس  ييي لل  لنسييي"ش يف     ش ل لهيييو  ض، ل سييينول لقيييا  ليييو  ر  ب  لر ييي"  

ايييش يف  مل ييي"فوهب مييين   يييهب   ييير  لل  لنسييي"ش، لةً يييبول هصيييفر  اهنييي"شس لأةيييألل  ل
، ل  ةسيي  ذطول لبييشةو  يف  ل اييوت، مث    ر ييول ميين غيي   سيي  أ لس لة ههييول   لكييغ 
نيييييول  ل يييييرطهب لة  ييييي"شمول  له ييييي"س،  يف  جملييييي"لخل لةق يييييهول  لق يييييل  ةيييييشة إ، لة ا  ي

 (س  69، 1993لةس قأ لل من  ا"  ، لةس نلًول  اذ"أ ، ل  ل ،
ينيييش ع  ييي"  و لهايييل عبيييإ ةهرفيييول  لي ايييهب، لتيييهر ش ةف يييول لةيييرل   ل ييي" ر هل يف   

ييي"ل، لهايييل ل ييير لبفييير ل لغ اييي"، ل"ييي" سيييورر لقيييوأ   ملبيييول، لمنذ ييير، لف سيييًهب، لن  
ةل يييرلل  ل  "ةايييل، لة يييشعول فا ييي" لذلييي  هقنيييو  ة"صيييهب، لايييو هبيييش علييياإ يف تبكيييهب 

ر قييش غ ييا تييهو اإ  يتيي  ، لة يياغ  ل يي" ر هل  ينييش قوميي"و ةهرفييول  ل اكيير ا ر، عيير 
ههيييش اإ لفييييرل  إ، له ًيييي" اإ مسيييي  ابهب نيييي"ار ع،  ذ ن"طييييا   ة قيييين    ميييي" ةنكسيييير 
من "، لاإ عبه س ال سا"حهب، ليف عنيق نيل   يل مين إ ةيايت فاي  مجذ يهب مين مجي" إ 
 إلطيييخل، فيييلذ   تييي ش هييي   يتيييو  لقيييغ ه ييي"ع ههيييض  ينيييش، ف سيييرعو   لاييي   ا ل  مل  يييو  

 يت ذ ييهب، فييلذ  ه تيي    ط ييرف فيي  ةهييو  ل بيي   ل هيي"أ مس   ييرةن هيي  فا نييل يف عبيي  
للب نييش ضييرلع ميين  ل يير    ة قرهييول "يي"  ب ةيي"لق إ،  ييل لعيي     يف لقييا ح"  يي س 

لع   ع " ةقو   لل"ملول عبو و ن   و، من " هل  لر ل ة  م يف ط رق إ  ك"ل لبس"هبهب لةقياإ 
 كيي"ل فييي" رر ميين طسيي"ش  ينييش جي ريييرم  فايي  هقيي"  ة  يي"   جمل يي"للل منييي  ح" يي"هتإ، لة قيياإ يف 

عبا يييي" لانيييي"  من يييي"  جمل يييي"للل، لذ ل عنييييشاإ تيييي" ة يييي"هول عبايييي س ل ينييييش قويييي"ع ةهييييرفن 
"هقويي"ع  ل ييش" ل لسيي   فايي  هل  ملييرهر  ذ  طييأ ت طييأ  و لللييش ييي"  " ةييهب مجابييهب، هعييا "يي" 

ييي" يف  لسييوق ها يي" لعبقييا  ل  ييش ، لاييو  ل يينإ  لييأ  ةه شلطيي ، فذهب  يي" ليي ، مث  ختييأت 
عباييي  سييي  و لهقهيييشهت" عبيييه نرسييي  لاذ ييي"ل "ييي" هايييل  ينيييش لغييي اإ مييين سييي" ر  ملبيييل تييين 
ة ذيي"لل يف  ةنيي ، فيي  كن ميين طًسيي "   ييرر مهبومييهب، لنب يي"     يي  ييي" تييل ميين ذليي  

-2000،89 فه يي   ب سييشطهب  ل يينإ لا  ييرف يف ع يي" ر  ياكييل ، ل يي" ر، ل لسيي  يف، 
اييهب ةقييو   هيين ه وطييهب  " ههيي       لسييب "ل ةوميي"و لهان عنييشب  ا ييرر، (س لعيين  يتون90
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فييشةبا عبايي  لاييو يف ةبييور، لعنييشب ههييض ةو صيي  ل  يي ل ميين اييا ش  يتوناييهب، لاييإ 
ةب وًول  مل حغ لةف يول  السي إ اايإ ةن ًواي"  لرمي"  ن ي" ةن يغ  لني"س إ ط يإس 

هييي   ههايييشر فييي  اب مييي"   ةيييرب، فييي مر   يتبيييوس فذبسيييا، فقييي"  ي ييي"  ايييأ   له ةييي  مييين 
فقييي"   طهيييإ، ف هييي  هحيييشا"، مث   عًييي  عييين  ا ض حيييىت صييي"  يف  ييييو ش فوقنييي" م ههييي"، 
فهذ ييييا منيييي  له  نييييم  لييييواإ، فوقهييييا عبييييه  ا ضس فيييي مر  لسييييب "ل هل هسييييقه  ل ش 
عنييشب، ف فقييا لقهييشت لاييو عبييه ح"ليي  م هيي س ف ةييأ صيي"ح   طهيي  ميين تييك" ر ن"طييا 

ا ض ن"ملف يييي"ص، ف يييييهشت  ب هل عبيييييا فييييوق  مل هييييي ، ل هبيييييا مهيييي ، ف يييييرع "ييييي"  
ع رع يف عنق  لاو ةن   قبا و قبا و حىت  بخل مهن"س فق"   لسب "ل  " ل  مل هي  ايو 
عب اأ ص"ح   لنهل"مث ق"   " لو  ه  هة"ف عبه عقب  امرهتإ هل أعو   عليإ تي" 

 (س150، 2011 هةا" ، هن ه وط ،
 يين حايي"ر " ليييان" لميي" ة و يي  عبايي  يف هثنيي"ش عهب يي ، اييو  لةييو    ل يي ل  فا يي" 

هل ة  اييش لةق ييل عبييه عهبييإ عبييإ  لكيي أ ل ل ييرةههب ميين هسيي "ذ  شميي  يف  لباييل ل لن يي" ، 
 لةقييياإ قييير ل  لنييي"  يف طيييريف  لن ييي" ، لةسيييذش اسييي "ذب ههيييش  لقييير ل، لةف سيييل نيييل ةيييوأ

لبوييإ، لةكييول مق"ميي  يف     ثيي ع ميير ت لة ييوأ ةوميي"و لةً يير ةوميي"و ميي    م نيي"  عيين  
 اسيي "ذ ل يير  من يي" لبسييا   ل لكشةييهب ميين  سييهب هاييوت فقيييت يف  لاييوأ، ليف فيي ر  له يير 
ميين  ك"مسييهب ل له ييرةن  ب  ك سيير ةيياذل لييي   ليي ل  ، ل  جيييول هل ة يي ل   يين  ييي"لل 
ع رايي"  ثنييا ع ييرر سيينهب، هق ييش  لنسييل، عبييه ه   ة يي   مرهعيي  هن يير ميين مييرر يف  ل يي ر، 

رأ عبايي   ليي ان، لصيي    لناييل ميين هيير  اصيي "ة  لنذسييهب  لنسيي هب  لايي ، لة و يي  عبايي  لحميي
هايل  ينيش   ب هل  لهت"   ل ي" ر (س 187، 1993  غ س"   ذ  مخل  سشب ،  ل  ل ،

 ذ  ه   ل   ل يييي لة  هتيييي"طال  هايييين إ، مث هتيييي" ل ، مث ة يييي رلل  ل يييي لة   ل يييينو  ل ل  ييييو س 
"ش، ل ذ  هح ير  لر ييل ميين إ  ميرهر ف فييا فهبا يي" لعبييه لة ي ل   لر ييل ميي" تي"ش ميين  لنسيي

 ل يي"غ  "يي"  لق ييل يف مجايي  هيي    ينييش ل ذ  لك   ييل  مييرهر  غ  يي  " طًسيي " ق  ييل  لر ييل 
لحشبس ل لسرق يف ه    ينش يف  لقبال من  ل لك ي   لق يل ل ذ  سيرق  لسي" ق فبسي"و ف ي" 

عبا يي"  سيي   حييىت ختيير  ميين حبقيي س فوقيي  هةييأت ة يي هب طوةبييهب فا وييش  طرف يي" مث ةي قره ييش  
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لهنيييي"ش هاييييل  ينييييش حذيييي" ر ل يييين لإ يييير لطيييير، لطهيييي"م إ  ا ل ل  أنبييييول  ان ييييهب 
 (س  55-54، 2000ل لس  يف، ، ل " ر،
 ذ  ع أ  لر ل من إ عبه  حير ق طًسي ، لعن ع" ر  ارق  لن"  ةرل   ل " ر هط   

 ذيييا لييي   لنييي"  يف ح ييي  صييي"   ب  ع  ملبييي  ف"سييي  ذل مث     يف  اسيييو ق، لقيييش ه
 يي   ن يي  عبا يي"   يي"  ةقومييول اةق" ايي" حييىت ع يي  نيي"لهقاق حيير  ر ل ل  يي" و، مث ةهييشل 
لهر ةشة   ل نو  م ذو و يف  اسو ق لقش هح"و ه  هاب  لقر ه  س لهه  إ ة ي  عبيه 
 هس   نبا و من  لر "ل تبوش و  يت ر لة   عبا   لسنش لس ،طو  من  ل   (، لايو 

 لن"  ن"لنًيت، لمي   لا"م   حت ق ل ل  ي  ايإ  هسي  عًيوس لايو   ة في  يف م يا   م  
ل  ةل ير منيي   يي  ، حيىت أيت  لنيي"  فا يي  فا ي" فا يي   ميي"  و، فايأنر ههييض ميين ح يير 
    من إ ةرةش  ةو   لن"  هط  مل" هتيرف عبا ي" هةيأ  كنذير فوضيه  عبيه  هس فيا  ب 

شب  لاسرش فق ض عبيه ن يشب فذيأع من ي" مي" هتاي  لي  ف ق  هاشب  ب ع"ط  ، مث ه ةل ة
لاو ة كبإ، مث ق    كنذر من ي" ق هيهب فيشفه "  ب هةاي   سي  "طهب  مليوت لصيي و عبيه 

لقيش لصيغ  هين ه وطيهب هحيش م ي"اش (. 85 ا ، مث ل  هنًس  يف  لن" ، ملر   طًسي ، 
حيشاإ ه ذيا لي  حرق  مليوعه، حير ح ير  حيشش  يتني"    ينشةيهب، في"ينو   ذ  مي"ت ه

 لنييي"  ارقييي ، لهلقييي  فا ييي"، لانييي"ل مييين  لنسييي"ش مييين عق يييل هل حتيييرق طًسييي " مييي  لل  ييي"، 
ف   ةن لعرن  ل لن"س ة  هوا" من مسيبإ لني"فر، لة يرع  ل  يو  ل اهيو ق هير ةيشة "، 
لةر فق " مج"عهب من  لي اهب مث عبقه يف  لن"  ل ويرق، مي  لل  ي"  مل يوذ لايأ   لًهيل همير 

لكن من هحرقا طًس "، هحرل هاب " ترف"و هأل  لطس و   ب  لوف"ش، لمين  غ  ل   ،
  عقشأ عبه ذلي  عوق يا  ل هل سيا  ك ين مين  ل اي"ع، لهق"ميا عنيش هاب ي"   سيهب 
ت  نهب لهشأ لف"  "، لذنر  هن ه وطهب هطي  عنيشم" تي ش ايأ   مل ي ش، هف عي  لسيقيت عين 

 (س141-138، 1994فرس  مف ا"و عبا  من او   ملنلر،  هن ه وطهب، 
لمييين عييي"  ت هايييل  ينيييش  ليييا هل  اييي"  ل ييي" ر هايييإ ةق بيييول مييي" ةرةيييشلل هنبييي  ل   

ةأحبوط ، فا رهول ا"م   حىت ميوت، ل  ةف سبول من  ن"ههب، لايإ   أعيول  لنسي"ش يف 
 ايييياض ل ر ييييوان ميييين منيييي"ليإ عقيييي ل وس لةبيييي خل هاييييل  ينييييش فييييوط ر لة وبييييول  سييييو ر 
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لفا ي"  ين (س 57-56، 2000"  ل لنسي"ش، ل " ر، ل لسي  يف،  لأا  ل يتيوار  لر ي
 مل يي"س ميين اييوأ  ااييو انت لفييق ميي" هل  ب  ل يي ل  ف ييو  ل يي ل ل ملهيي  ل ا  طيي  ل لل يي"ش 
ل يتو ماخل ل لسي   ل ل ي   مل" ايهب ل ليةيهب ل ليش   ة  ل ا ي"أ ل ل يو لةخل، همي"  ملن يو  

ل اههيييرر ل لًابيييهب ل ليييش "   اابييي  ل لفييير ل عبيييه حترميييي   ل قييير ل كايييل ل ل فييي"  ل ا ييي  
لاإ  ملن يوذلل، هصيو"ع  مل ين ل ل  ف"ش، لهياض مجاه ي"  إلطي ق، ل ك ير     ل يو   ،

 اقيي ر، م ييل   لكيينخل ل لنل"فييهب ، لغسييل  مل هييخل، لعنلاييغ  يتبييو ، ااييإ ميين  يتيينخل 
 ل ، ( فيييييييلل تييييييير"" م ييييييي"س ييييييييإ، لهاه يييييي" حمليييييييو  عبيييييييا إ ن اييييييي   لبويييييييإ ، ل ييييييي اسييييييو 

 (س  1993،195

 القضاء عند أهل اهلند

ليف  يت"ط   لق "   ةو    ل  ل  هل  لق"ض  ة "ل   ملشع   لك "ع  ملك يوع  
عبييه  ملييشعه عبايي  فييلل   ةكيين ف يي و  هفيي  ن يي"ع، ل  هقييل يف عييش اإ عيين ه ههييهب ف يي" 

ض عبايي  فييوق، فييلل عذيي   ملييشع  عيين  ق"مييهب  ل انييهب، فهبايي   لا يير لفييوق  لا يير هل ةهيير 
تييرع ، ل ا يين(  ملهييرلف هيييان لاييو تيير هطو عيي ر فلطيي   ل نيي"ل صيي" ق"و   ة ييرب تييره ، 
لفوق ذلي  هل جيي"ش هي   ب اير علياإ تيشةش  يتير  ع ايق  لقير  ، هل  ل  ير ههايشر  لقهير  
ن  ر  مل"ش، فاقو  لب "ش  هطيا ط ي"   مل  كيهب عي" ف  لسير ل له طايهب في"ق بم  ل ننيا  

 ل ننيييا صييي" ق"و، مث   وتييي   سيييهب هطًييي"  لةبقوطييي  فاييي  فلطييي   ل نييي"ل نييي"ذ و ل حرسيييم 
ص" ق"و   ةفرق فا  ل  ميا، لفوق اأب ةو    لق"ض  ن   ك  ر  ب موض  هتيرف 
هصييين"أ عبييي   ملشةنيييهب هل  مل بكيييهب، فا يييوأ  ملنكييير ذلييي   لايييوأ، مث ةبييي خل ثاييي" و  شةيييشرو يف 

هب عبييه  ل يينإ ميي"شو لةسييقوط   اب،  لاييوأ  ل يي"  لةقييغ انيي"ل ميي  ة يي  ، لة يي   لسييشط
فلط   ل ن"ل ن"ذ و ق"ش  لشأ من س"ع  ، لفوق ذلي  ةاةيأ مسين ل اين لةفباي"ل يف قيش  
لة ييرس فا يي" له مييهب  إل   ل ل  ر ةكييول ذهوييي" ل ح  ق يي" عبيي   له مييهب، ل ذ  هبيي  غ"ة يي  
 طييييرس يف عبيييي   لقييييش  ق هييييهب ذايييي  لةييييامر  ملنكيييير اةر   يييي" يف ةييييشب فييييلل نيييي"ل حمقيييي"و 
هةر  "، مث عل ه  امي"ل هل حت يه لهيرر حشةيش  ب حيش عيألع فاي  لعوضي   لكب  ير 
عبييه نيييغ  ملنكييير ليياخل هان ييي" لهييير  يتبييش سيييوش ل قيييهب عرة ييهب مييين هل  ق  لن ييي"ت حت  ييي" 
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ح "ت ه ل يف ق و ا" قبابهب م ًرقهب، ةامر حب ب " س   ة يو ت مث ةرمي  "ي"  ب  ا ض 
ش ميي"  ل ب سييبا "ل  ل يي" ر  لييأ  سيي ق  ل يي ل  (س لاييأ  ةانيي98-97، 1993، ل يي ل ،

يف  حب يي  لب نييش  يي" ة ةييش عبييه قييرل ميين  ليي من، هطيي   ذ    عييه   ييل عبييه إةيير يف هيي   
 ينيييش  عيييوش جيييي  فا ييي"  لق يييل، قايييل لب يييشع " هحت"مبييي   لنييي" " فاقيييو  "طهيييإ" ف و يييه 

ضيي  عبييه حشةييشر   يي"شو تييشةش و حييىت ةل يير  لنيي"  فا يي"، مث ةقيي"  ليي   " هسيييت ةييشل" ف و 
تذر يإ، مث عوض  عبه ةيشب  اشةيشر فيوق  ليو ق، مث مي ي  ةشب س   ل ق"ت من ل ق 

"" مق  و لمشهر و حىت ةبقا " عن ةشب فااعه هكاخل من  بيو ، ف  يشةل ةيشب فاي  مث  ي إ 
صيي إ  لسييب "ل، فييلذ  نيي"ل ههييش ث ثييهب هاأ هيت   ل غيي  مق يير فاقيي"  ليي  "  فرنيي  فييلل   

 ل يييييي" ر، قييييييش في ب يييييي   ل  ق ييييييل عبايييييي ، لةفييييييريأ  لييييييأ     عييييييه عبايييييي  ،ةكيييييين يف ةييييييشب هثيييييير ف
لقش لصغ  هن ه وطيهب عيش  سي طان إ، فقيش ذنير هل    ي و  (س2000،52ل لس  يف،

مييين ن يييي"   ينيييو    عييييه عبييييه  لسيييب "ل  طيييي  ق يييل هةيييي"ب ميييين غييي  مو يييي ، ل عيييي"ب  ب 
ةيشأ، لني"ل  لق"ض ، ف  ه عبه قشما ،   سي س مهي ،  ب ةبيخل  لق"ضي ، فسيبإ ل 

قيش هميير  لق"ضيي  ق ييل ذلي  هطيي   ذ   يي"ش  ب ةبسيي  في  ةقييوأ ليي  ل  ة وييرل، ف ييهش  ب 
 جملبيييخل، للقيييغ هيييير ةيييش   لق"ضييي ، فوكييييإ عباييي  هل ةرضييي  ة يييي   عييين  أ هةايييي ، 
ف  ضييي"بس ن ييي" ةيييرل   هييين ه وطيييهب هل صييي ا"   عيييه عبيييه  لسيييب "ل  طييي  ضيييره  مييين غييي  

 ل ةرضيييييا   ملييييي" ، ل   همكنييييي  مييييين  مو ييييي  ل فهييييي   ب  لق"ضييييي  فو ييييي   اكيييييإ عباييييي 
 لق ييي" س ف ييي"اشب  هييين ه وطيييهب ةوم يييأ لقيييش عييي"  جملبسييي ، ل س و ييير  ل ييييب، لهع ييي"ب 
ع يي" لقيي"  ليي   "فوحييق  هسيي  ل  ييرهم ن يي" ضييره  " ف ةييأ  ل يييب  له يي" لضييره  "يي" 

، 2011 حييشش لع ييرةن ضييرههب، حييىت طيي" ت  لك يي  عيين  هس  لسييب "ل، هن ه وطييهب، 
طيييهب هل ه  ضييي   ينيييش  ييي" فا ييي"  لنا ييي"  يف  ل ييي "   لفييير  لاييي  (س لةيييأنر  هييين ه و 80

مييوطن  ل ييوذ  ايي   ملكيي"ل  لييأ   ط بقييا منيي   ل وذةييهب، ف يي  هصييل ن يي  إ  لشةناييهب، لفا يي" 
م ييي"  إ لع ييي" اإ فاقييي"   ل "ييي" م يييهب هليييغ ع"هيييش، ل ك  ييي"  ييي"طول ق"ضيييا"، ة ويييرلل 

  لهقهيشلب مقهيش  ك يإ،  لهش  ل إلط "ف حىت لو عرض عبا إ للش  ملب  اط ًو  مني
ييإ   ة  يي"لطول يف ع  اييق  لميين تييشر حرصيي إ عييل ع  اييق تييرةههب هييوذ  يف تبكييهب ق يي"  ها 
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 اييشل ، فاه"قيي  تيي" ع  ك يير عقيي"  عسيي   قييش ةًقييش  لحيي  عبييه  ثييرب، لةه"قيي  ف"عييل 
لةييو   (س 74 ليي ان  لق ييل، لاييو  اييش طًسيي   لييأ  ة  ييق عبييه  لسيي" ق ، ملر يي  طًسيي ، 

ميين عيي"  ت هاييل  ينييش ه  ةًييرق هيير  ليي ل ر     ملييوت  ذ   طيي ق يييإ،  ل يي ل  هل 
للبر ييل هل ة يي ل   ن يير ميين ل حييشر  ب ه هيي ، لميي" فييوق  ا هيي  حمييرأ عبايي     هل متييوت 
 حييش ان، لقييش ةهييو   ل  يي"ةن يف عييش   ل ل يي"ت ميي  ميي" هل  ب سييبا "ل  ل يي" ر  ب ع يي"ةن 

" نييل من  ي"، لهميي"  مليرهر  ذ  ميي"ت لل  ي" فبيياخل ييي"  ملني"طق ل جمل  هيي"ت  ينشةيهب  لييا ل  اي
هل ع يي ل  لايي  هيير هحييش همييرةن  ميي" هل ع قييه ه مبييهب طييو   حا"هتيي" ل ميي" هل حتييرق طًسيي " 

(س هميي" 1993،96ميي  لل  يي" لاييو هف ييل اايي" ع قييه يف عييأ ع مييشر ع رايي" ، ل يي ل ،
 هنيهب فيلل يي"  هي  يف  مل  ع ف"اصل عنشاإ يف  ملو  ة  سقوو  لنس"ش من " ف ي" ةي   

مييي" ل هييين، لهمييي"  ل ل يييهب فلاييي"  ل   حتيييرق طًسييي " لإثيييرت  ااييي"ر نييي"ل عبيييه للا ييي"  لق ييي" 
 (س199لنسوهت"، ملر   طًس ، 

 ل  ا يي" عر  لهرهاييهب ل ينشةييهب قييش ع " ل يي"  ل يي ثر ل ل يي ث ، لنيي"ل لة  يي  تيي" سيي ق  
ملييشلانت  لرح"لييهب هثيير  ن يي   يف عوثاييق ات ةييخ  له قيي"ت هيير  لهييرع لهيي    ينييش، لعهييرف 
 لهرع   بغ ة" ت حاي"ر هايل  ينيشس ل  تي  هل   ط  ي"   لسي" ش عنيش  لهيرع عين 

ل  ينش من فبسًهب لعبوأ لإ  ع، لملي" ة  يًول هال  ينش، او   ح  أ ل ل قشةر مل" اا
هيييي  ميييين ذنيييي"ش لح يييي"فهب لحك ييييهب، لنييييأل  لييييشل   ا يييي" ر  ينشةييييهب يف عقييييشأ  ا يييي" ر 
لع و ايي" هو يي  عيي"أ  يي" فا يي"  ا يي" ر  لهرهاييهبس ن يي" عرنييا ح يي" ر  لهييرع ل عسيي"  ط يي"ق 

لن"طيا عًك اإ لعس"حم إ  ليشةم لعني"ة  إ  لهيش ، صيو ر طا يهب يف طًيوس هايل  ينيشس 
 له قيي"ت عبييه  له ييوأ ل ةييهب لسييبا هب، لقييش م يين   لهييرع  لييأةن  سيي قرل  يف  ينييش حرةييهب 
 ةناييهب اتمييهب، لحليي   لرح"لييهب  ل قييشةر ل  ا  يي"أ ميين هاييل  ينييش لحييىت ميين ههييض  اكيي"أ 
ل لسيي طر، ة يي"   ب هل  هيين ه وطييهب قييش ل   من يي  قيي"ض يف  حييشش فيي  ت ل ييو ب 

ن هحيييش سييي طر  ينيييو   ب  ل يييرس لتييي" هنيييشب ة يييل يف هييي    ينيييش له  سيييل سيييً   مييي
 لرح"لييييهب  لييييأةن ل  ل  هيييي    ينييييش اييييو  قيييي"م  إ لبهييييش  ل عيييي" ر  اقييييوق  ب  اتيييي "  
 ملنكييوهرس فيي"ينو  ميين هقييشأ  ا نيي"س  ل  ييرةهب عبييه سيي    ا ض، لةهييش اإ  ملسييهو   



 اهلند يف أدب الرحالة العرب 

 

182 

 

سييي "  هل ل حيييش و مييين  ا نييي"س  لسييي ههب  لهلا يييهب عبيييه سييي    ا ضس لقيييش طقيييل  ل  ر 
ييييإ سييييك"ل  لهيييي"   ب ه ههييييهب ه نيييي"س   لهييييرع، ل لًييييرس، ل لاييييوانل  ههييييض هاييييل  لهبييييإ قس 
ل ينييو ، مث ق"هييل هيير  لهييرع ل ينييو  لقيي"    اييإ م قيي" هول يف  له يي"  ت، لاييإ حرة ييول 
عبه  ل   ا من ة " ن  اتيا"ش ل اكيإ عبيه هصيوي" لحق" ق ي"، ليف   ع  ي"  عبيه 

 شل فا ي"  ليأن"ش ل لليرف ل اانقيهب ل ل ق"فيهبس لةو يش  لايوأ عهي"لل  لوس" ل  لرلحاهب،  لا ة
لثايق هير  ينيش لمهليإ  ليشل   لهرهاييهب يف  اقيو   ل هوةيهب ل لهب ايهب ل ل ق"فايهب ل لًناييهبس لهل 
عييش  و ن يي  و ميين  ملهب يير ل ل يي ع ل لًنايير  ينييو  يف ن يي  ميين  ليي     لهرهاييهبس ن يي" هل 

ل يف  يت"مهييي"ت  ينشة ييهبس لاييأ  حبييش ذ عيي   لاييل عبيييه عييش  و ميين  ل يي ع  لهييرع ةش سييو 
 غ يييييهب انمايييييهب يف عو صيييييل  له قييييي"ت  ل "  ايييييهب  لهرةقيييييهب ل سييييي  ر  ا" هييييير  ل يييييه ر  لهييييير  

 ل ينش س 

 املصادر واملراجع

رحالالالاب  بالالالة بحتفةالالال ،   الالال  (س1994 هييين ه وطيييهب، حم يييش هييين ع يييشأ  ل نذييي  ، - 
من يييو  ت مه يييش ات ةيييخ  لهبيييوأ  س لنظالالاليفر ر ئب االالالا  وعجالالاليفر سفايفاالالالا  و الالال يفر

  لهرهاهب ل إلس ماهبس  "مههب فر طكًو ت  همل"طا"س
  ال   لنظاليفر ر ئب االا  وعجاليفر (س2011حم ش هن ع شأ  ل نذ  ،  هن ه وطهب، -

 س ه لت   ملك  هب  له رةهبس2س مر  ههب   لةش  يتوةش س  سفايفاا  و  يفر
نر ميرسس ةبيش  س حتقاق ضصفرة  ور (س1992 هن حوقل،  لن ا ام ه   لق"سإ،  -

 سهمل"طا"   "مههب فر طكًو تس35
، 39س حتقاييق  أس س    ةوةيي س ةبييش  ملسالاليفلو س ملليفلالالو(س1992 هيين ةر  ذهيي ، -

 من و  ت مه ش ات ةخ  لهبوأ  لهرهاهب ل إلس ماهبس همل"طا"   "مههب فر طكًو تس
(س حتقايق 7س  يتي ش ، وفالا   لن سسال (س1891 هن  س  ، ههو عب  ه يش هين ع ير، -

 أس س   ةوة س ط ههب لنشل  لنشلس
(. اتريالالا  يجالالسع  لمالالبق عالالة صوالالحىت  لمجالالفر حالال  1985 ا ييش، سيي"م  سييهاش ، -

 س  ل  ررس لتحبيب  لمبق
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س ةبيييش  جلغب فسالالاليف م الالالاعس (س1992 إلصييي  ر ، ههيييو  سيييوق  هييير ااإ هييين حم يييش ، -
س همل"طاييييييي"   "مهيييييييهب (س من يييييييو  ت مه يييييييش ات ةيييييييخ  لهبيييييييوأ  لهرهايييييييهب ل إلسييييييي ماهب 34،

 فر طكًو تس
     لييو ق  (س هفييش   2 ، عقحعالال  ر اتريالالا  ة الاليفرة  لقح الال .(س2011 قر،طيي  ، -

 لبن ر   شل رس
 قسق عيف لجهنح عالة عقفلال  عقلفلال  صس (س1993 ل  ل ، ههو  لر "ل حم ش هن ه يش، -

 ييو  ت (، من105س حتقاييق    ل    سيي "لس يف  يتفر فايي"  إلسيي ماهبس ةبييش ، عبذسلالال 
 مهش ات ةخ  لهبوأ  لهرهاهب ل إلس ماهبس همل"طا"   "مههب فرطكًو تس

صخليفر رحاب  لمبب س ل الب  ىل  (س1994 ل " ر، سبا "ل، ل لس  يف، ههو لةش ، -
(س من يييو  ت مه يييش ات ةيييخ 164س ةبيييش ،  هلنالالالح س لجالالالغ ر  جلغب فسالالال   م الالالاعس 

 و تس لهبوأ  لهرهاهب ل إلس ماهبس همل"طا"   "مههب فر طكً
صخلالالالاليفر  لجالالالالغ س هلنالالالالح ر (س1999 ل يييي" ر، سييييبا "ل، ل لسيييي  يف،    لةييييش حسيييين، -

س حتقاق  ل ي" ل س ةوسيغ س لقي"ارر   ليش    لقبن  لثيفلال   هلاالبا  لتيف الي عالسا ا
  مل رةهب  لب ن"طاهبس

س  لمالالبب سةبيالالق  هلنالالح حالال  صس  الالس  لقالالبن  لسالاليف  (س1992 لسيياش، همييين فييا  ، -
  لق"اررس(س 8 ملا    مل ر س  لهش  ،

س رحجالالالال  ةالالالاليفففر ر فالالالاليفس  لقالالالالبن  يالالالاليفع  ف الالالالب  ملالالالالسا ا(س1968طيييي"فو ، هيييي ل، -
 حتقاق حسن ح   س  لق"ارر       مله" فس

س  لفجف   لمبق ر  هلنالح ر  لمجالفر  لف الحت  (س2014ع ش  لر ن، حم ش ط ر ، -
 (س  لق"ارر   يا هب  مل رةهب  له"مهب لبك "عس1و ،

عي"   ملهرفيهبس  لهيش   ملاحال  سفجالفىت  للحاليفر فنالح  لمالبب.(س1979ع ش  لهباإ، هطو ، -
 (س  لكوةاس13،
(س 198س ةبييييش ،آاثر  لالالالاللا  سصخلالالالاليفر  لملالالالاليف (س1994 لقيييي لةم، لنييييرا هيييين حم ييييش، -

فر ةن"طييش مسيي ًابشس يف  يتفر فايي"  إلسيي ماهب، من ييو  ت مه ييش ات ةييخ  لهبييوأ  حتقاييق 
  لهرهاهب ل إلس ماهبس همل"طا"   "مههب فر طكًو تس

س  لالالث ا  هلنالالحا عالالة  لمجالالب  لرا ىل   لمجالالب  ةالالحي (س2010 يي ، ايي"ةول ،ن -
 عرمجهب ذنر ع ش  لر نس  إلم"  ت  لهرهاهب  مل وشر  اا هب ههو  يب لب ق"فهب ل ل  عس 
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س اتريالالالا  و ب  جلغالالالالب ر (س1957نر ع كوفسيييك ، هغنييي"طاوس ةولاييي"طوف ش ، -
 لقسييإ  ل قيي"يف يف  "مهييهب  (س  لقيي"ارر 1عرمجييهب  ا"تييإ، صيي س  لييشةن ع  يي"لس يت ش،

  لشل   لهرهاهبس
، عرمجييهب  عيي"   لعايي س  لقيي"ارر  م  هييهب ح الاليفرة  لمالالبب(س1969لوهييول، غوسيي "ف، -

  ابيبس
فجالالالالفل حالالالالفل  لجالالالالغ س لالالالالث  س هلنالالالالح (س1942 ملييييرلل ، تييييرف  ل ميييي"ل  ل يييي"ار، -

 س عرمجهب سمنو سك س ط ههب لنشلس لنشلسعنتخل  عة كتيفب ةليفاي  ةسف ن
س جمجالالالالالالال   لالالالالالالالث ا  لمالالالالالالالبق(سع  ييييييي"ل يف ه ع  لرح"ليييييييهبس 2008، جملايييييييش ، ع يييييييشأ  -

 (س  م ق   حت"   لك "ع  لهرعس110 لهش ،
س ط هييهب عالالبسا  لالالوما سعمالاليف ن  جلالالفمب (س1966 ملسييهو  ، عبيي  هيين  اسيير، -

 (سه لتس1 فا     نرات س حتقاق  ت"   ه ،  يت ش ،
س حتقايق  س  وواليفلسيفصحسالة  لتقيف السيف ر عمبفال   (س1992 ملقشسي ، ههيو ع يشأ ، -

(س من يو  ت مه يش ات ةيخ  لهبيوأ  لهرهايهب ل إلسي ماهبس همل"طاي"  36  س ةوة س ةبش ،
  "مههب فر طكًو تس

، اتريالالا  لجالالاب بالالغ  هلنالالح س لالاللا   لمببسالال ،هيي  ات ةييخ(س  لنييشل ، حم ييش  مس"عاييل -
 (س ه لت       لً   لب  "عهب ل لن رس1و،

 املراجع األجنبية

- Lamerg.C. and Karlovvsky, Trafe Mechanism in indus and 
Mesopotamia (London) 1971 pp.302-306. 

- Muhammed.S. HusaynNainar; the relgions sects of southern inia 
mentioned (4) geogaphes in Islamic geography, institute of Arabic 
Islamic Frankfurt, y121.p.393.  

- Nadvi.S.1937.Erly Relation between Arabia and India.IC.11. 
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 الفقيه والمؤرخ المحقق: 

 محمد أديب تقي الدين الحصني الدمشقي
 منتخبات التواريخ لمدينة دمشق، موسوعة شاملة لتاريخ 

 حاضرة المجد والخلود

حممد مروان مراد
*

 

 

 
ً الط لة اجلددد للتكددت  ةتاردد ا لةردد  نت لةتدد خو رخخر ادد م لةردد ل ك   صددت م خدد
ً ي لةتختدددملت احلكدددا ذملدددت لةدددتك  ل  ددد   لةددد   كجلدددت  ًةادددي لةاملؤدددي دلفددد ةتختدددملر ف

 سجالط حؤ ط ةر  ك  لفتكخد لخل ةت . 
ً ي دلةجلدد ا دلةخدددد بد ن ددت احلكدددا بدد  ن دددت بدد   ادددت امسهههن وه ههه ن*  : هدد  لفددد

ك  ل  دددد  ل دددددؤ  لةتختددددملت  اسدددداذي خدددد  ل  ددددال   كخر ددددت لةملدددد حل  قي ذملددددت لةددددت
ندا   إىل لإلخ م  تت لةاض  خ  ذ كي لإلخ م ل دني بد   تدت بد  اا ب ةدا   ضدت 
هللا  ددخ .... داصددو اسدداذي خدد  رناكددد ل  دد ر  جتدد ر ن لةاتملدد      حلر  هدد  ام 

 ل سا  إىل حلختمل ن لةملار لةد حلس لهلجا . 
لةددتك  ل  دد  بدد  حددد  بدد  خ دد ان بدد   دد  لةددتك  : ذملددت رأس األسههر دددد 

لةت ري برملت لةتك  ل  ضت لةتختملت لةت فجلت ل دؤ   دةت بتختمل دذرت    تدن 
 تكت خ  خت ك  لةجلت. دبؤخ .: لةتؤ  ن دت لةاببدا   دلةتدؤ   ؤدا لةملتجلدت  دندت 

                                                 
  حث ن لةرتلث.  *
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 ا  رذملت لةدتك ر  ةبهدت دلةرملدن  دذد ن سدخد  تداك  دخلردني داةد  هجاكدد  دحلفد  
 مبملرب  ر ا لة غرير. 

: لةتؤ   ات لةمل حل  ب  امحت بد  حدد  لةتد ري  بد  ذملدت لةدتك  جده ألبين *
ل  دد   دندد ر خجلادفدد ط  ةرملدد ، دلة ددالش  ذدد ن بتختددمل سددخد سدداجلني دخلرددني داةدد  

 هجاكد  دنربه ن خملرب   ا لة غري. 
حدددد  لةتددؤ  ن ددت إخددد م ل خاؤددد  لددد خ  ل خدد     دددا   ةرملدد ، د  أبههه ه:* 

 هد. 1311لةدري   لفمل ن ناد خ   ؤ ي   اه دلنرا  مبجل  ف .  دن نت دف ذي سخد 
م  ذتملدن 1874ددد  1292دةدت رن دت احلكدا ل  د ر بتختدمل سدخد  سريتن: *

دهدد  ن لةددد بجلد خدد    دداه نددال   لةملدداقر دلةار بددد دخادد حلو لةتغددد دلإلنتدد   دل ددد ا 
كددددد  ق ذخملددددو بددددني لفددددتل س ل هتؤددددد  دات كدددد  لإلسددددالم ن خت سددددد رلةؤ    ددددؤدر ل خري 

دخخ   رلةاحي نؤدر دبني اس ذ هت  لةتؤ  ن ت لفا  ك دلةتدؤ  ن دت ل ادؤ.  دخت سدد 
 ؤ  لةملال  امحت حلمه ر  دخت سد لةتدؤ  ن دت لخل د ا  ق حل دو لفت سدد للمل ملؤدد 
ي دندد ر اسددر ذه  لةتددؤ  للتؤددو: ن ددت لفا تددتت  دذجلتدد. فؤ دد  خادد حلو لةرتنؤددد داصدد  

ن ل ته   د ؤل ط خ  لةا  سؤد  دند  ط ناريلط خ  خا حلو  تد. لةخود  لة دا  دلفخ دمل  
دحاظ ن ه ه لةادرت  ن د  لةملداقر لةاداأ  داةاؤدد لبد  خ ةدا دبجلدو لفرد ر دندد  ط 
خ  لةجلت م ل حلبؤد دلةتكخؤد دلةرج كت  ذتملن ذةا نتدي  د  ن نادد خد  ا دالم لةتدؤ ي  

اددددؤ.  امحددددت حلمهدددد ر   اددددت لةملدددد حل  لفدددد ةات  اخددددني دفددددؤ .: ن ددددت لفادددد  ك  ن ددددت ل 
لةددداا ال   دم م  ددتحللط خدد  لةجلت دد   ل  ددالم ن حل دسدد .  دهدد. لةتددؤ ي ل  ددال : 
بادا  لةجل دد    دن دت لفخؤدد   خاد  حلختددمل. داندؤ  لة دد ة    دلةتدؤ  لفجل ددا   اددت 

ل اددؤ.  هللا لةددداا  لةاندد ا. دلةتددؤ ي:   ددؤت سددخ ر نبك دد   دنددد  لفددالحل   د اددت
ل فغد    م خ دد. بدد كالط  دذتملددن خددخ . بجلددو لةجلتدد م لةجلابؤددد دلةتكخؤددد دلةاملددي داصدد ةي  
دند  ط خ  لةرا سري  د ت. لةر حؤت. دم م حل دس لحملتث ل نرب لإلخ م لةتؤ  ربت  
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لةتك  ل دد ر دلةجلالخدد للتؤدو لةتدؤ  رن دت لةارد  ر نبكدو حلختدمل  دلفدال ر ؤددن 
لة اكملد لةخملتاختكد  داني رن ت احلكا ذملت لةتك ر إ د  لم  لةااحل ر  ؤ  خت ك 

لةجلتكددت خدد  فضددال  لةتددؤ ي لةجلت دد   دخددخ .: لحملددتث ل دد فظ ةدسدد نؤت لةتددؤ  ر اددت 
ل ددت لةاردد ار لةتدداك   دلةتددؤ  رن ددت بددت  لةددتك  بدد  ك سدد ر دلةتددؤ  ر ؤدددن 

ؤ  رامحددت لخل ةددت  لةخملتدداخت ر دلةتددؤ  رن ددت  جلاددا لةاردد  ر نبكددو لةتدد م  دلةتدد
 لةتاك  لةدخ ستر دن ت  ات ل ت ب  لةتؤ   ات لةااأ ل د  د ريه.. 

   احلصين هقي ًا لألشراف يف بالد الشام:* 

هدددد   ددتم إىل لةتددؤ  احلكددا ذملددت لةددتك  ل  دد  1311بجلددت دفدد   دلةددته سددخد 
دظؤاد إخ م ل خاؤد ن للد خ  ل خد   إضد فد  تدن دظؤادد ختدؤ د ل اد ع ن  د خ  

ت  ر ستؤ  ر  دن لةدخد لةر ةؤدد ذ  دي إىل خملدا لخلالفدد لإلسدالخؤد ن رل سدر ندر لةد
ف ددددت م إ لحل  لةدددددت  ر لةجل  دددد    اددددت ل  ؤددددت لة دددد     ةجل ددددت  ةددددي ذ  ؤددددي نمل بددددد 
ل  ددال  ن نضدد   حلدخدد   دخدد  ةاددث ار ءدد ي إىل ةدد ل  لةادداك دخجلدد ر   خددت ذتدداؤو 

ذاددد را خددرير لةجلت ؤددد  دءدد ي خخ دد  إىل حا خددد حتك ددد فؤددي  ةرجتكددت لإلنتددؤ. دخخوددي   
هدد ذ  دي خدا  ا دا، إىل رل سدر ندر حؤدث صدت  ل خدا 1326 ذاد راحل نددر دن سدخد 

لفتدد نت نسددخ حل نمل بددد ل  ددال  ن لةدداالحل لةتدد خؤد إةؤددي خدد   ذاددد  ددا  خ ة كددد نضدد   
خ ا دن ادلئو حا. لفتدا ر  د حلر لةتسدر     د  دت ةدي  ذادد ل داخني لةتداكاني  
دندد ر حدد ئبلط  تدددن لة سدد خني لةجل  دد   دلثؤدددت  دلة  ةددث  دبملددت برتدددا لة ظؤاددد اخدددتلط 

 ب كالط حىت لنرمل هل   خي. 
م 1940هدد ددد 1358ذ ن لةتؤ  احلكا ذملت لةتك  ل    بتختمل سخد  :وفاته

     ا انهب لةدرد دسرني   خ ط ح فتد  ةجل دو لف  دا ن  تخدد لةدتك   دن لةجل دو 
لر لةجلتد. دل حلا  دندت دحليف ن خ ندا خ ؤدا إىل خ د له ل  دري مبملدرب  لة  حل ن خؤت
  ا لة غري. 
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ًةادي ر  كدد لفدالم ن خخر اد م لةرد ل ك  ةتختدمل لةتدد مر  :كتابهه مسدن رل  د ر خ
م  دذا ر خد  الالالدد دتدتلم د د يف 1925دا به ن   م  1918دبتا برأةؤاي   م 

 535صددداود ددددد لثتدددت لة ددد     400صددداود  لثتدددت ل دي خددد   1150صددداو هت  
صدداود.  د ددت با  رددي ن لف اجلددد ل تك ددد بتختددمل  516صدداود. دلثتددت لة  ةددث  

دددد   8م ن دد  ذنددا رن ددت ندداحل  تددتر ن دتددد لث دد   لثتددت 1927هددد دددد 1346سددخد 
 .. 1928ن ن ر لة    

دل ر و لةار ا  تن خملتخد  داحت  تدا   ط  ادضديف ن لفملتخدد لهلدت  خد  
أتةؤاي  دهد  ل دتكث  د  ن سد  ختكخدد حلختدمل دات ن د  لةجل دال   دل ملدا لةر  نؤدد 
لة  ذ لةت  تؤ    دذنا    هل  دخجل ف   لةجل النؤد د    ن لفملتخد ذنا فد  اةد  ن 

 ات ك  حلختمل دفض ئت   نتمي ط دحتك  ط. 
 دد لةا ا ل دي: ذنا ادي خ  اسد   دمس ه   دات ك      هت . 

ًةددد : ذندددا ل خددد. لةددد   ددددد لةاددد ا لة ددد  : د ددد   ن سدددرد ف ددد ي   دددام فؤ ددد  لف
ذجل نات  تن ساخ ه   حل  ي لفتكخد ن ح    لةجلاا  لةاريف لإلسدالخت حدىت 

 لةجل ا ل خ    لةجل ا لةجلا ست  لةجل   نؤ ر. 
ًةدد   دد  ل  ةددد لةجلت ؤددد دلم ر   ؤددد دلةخ ضددد  دددد لةادد ا لة  ةددث: ءددتث فؤددي لف

 تكخد حلختمل. ل حلبؤد مب
دددددددد لةادددددد ا لةالبدددددد :  ف ددددددالر. ل دي: خدددددد  د حل ن فضددددددت   خدددددد  ل  م لةااميددددددد 

 دل ح حلكث لةتاكاد  لة   : خ  حيتث ن ق ا لةبخ ر. 
ف  ي. ل دي: خ  بجلث فؤ   خد  ل ناؤد    دخد م دحلفد   4دد لةا ا لخل خ :  

بخ   فؤ    لةا و لة   : خد  حل دو حلختدمل خد  لة دو بد  لة  ةدث: خد  لسدر  
 خ  لةر بجلني  لةالب : خ  حلف  فؤ   خ  لةخد  . 
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دد لةا ا لةد حلس: خ  نتأ فؤ   خ  ل ا ع دلحملتالني دلةملدال  دل حل   دل ا د   
 دلة خ يف. 

دد لةا ا لة  خ : ذنا خد  ته  دنخ ئد   دختل س   دقاث هد  لةملتميدد  دل دتكث 
 خا الط    لل خ  ل خ   لةااري.. 

ً  ني ن دصا    دذنا اهن  ه  دد لةا ا لةر س  : خجل ا حلختمل لةت ري  دان لي لف
 دخرخبه هت  د الهل  داس لن   دمح خ هت . 

 دد لةا ا لةجل  ا: ذنا صخ   م اهت   لةؤتدكد  داح لي ل ؤ   لمنر  حلكد فؤ  . 
دد لةا ا ل  حل   تا: ذنا لةملا، لحملؤ د هب   لةغ بدد ددد دلحل  بداحل، ددد خجلدا ... 

  .. د ريه
 
ًةد   ل  د . ا كد  حل ن نر بدي لف د حل  لةد    د  إةؤ د   :مصادره*  خ  ار لف

دل ر ته   إم ار د كتؤي خ  ل حل   دلإل الخؤني  ا   دل ةت، لإل دالر  د  صدتد  
ًةاددي  دد  ن جلددي خدد  خ دد حل   رتاددد د سدد ئو ات نؤددد خ ضدد  د ن  لةاردد ا إىل ار خ

 ات ك  حلختمل د   هل . 
د ددتكا  ةدد نا ار بجلددو لفال دد  ذنددام تر ةتو دد  نردد  ط ق ددا هدد  لفجلخدد ر 
رذال . فضال  خت هري لةملار لة  ةث  تا لهلجا   دختدجا ةخددا اسداذي قي ذملدت 

 لةتك  ل   ر. 
 

  



 الفقين واملؤرخ احملقق: 

 حممد أديب تقي الدين احلصين  

192 

 

 مراجع الدراسة:  

 . 6/28دد خ س  د ل  الم:  ري لةتك  لةب نتت دد للب  
ً  ني لةتختددددملؤني دقاث هدددد . لف   بددددد دددددد حل. صددددالش لةددددتك  لفخجددددت   دددددد خجلجدددد. لفدددد

418 . 
ًةاني:   ا  ض  نو ةد للب    . 9/36دد خجلج. لف

دخددد   62ددددد  دم لةاتدددا ن ا ؤددد ر لةملدددار لة  ةدددث  تدددا ددددد ن دددت  ؤدددو لةتددد ت   
 بجلته . 

 . 240هد   ات لةت ؤ  فاف     14دد ا الم حلختمل ن لةملار 
 . 1/114ل  فظ دنبل  ا ظد للب   هد: خ ؤ 14دد ات ك   ت    حلختمل ن لةملار 

 .428دد  5/427دد ف اس حلل  لةارا لف اكد للب  
 



  
 

 
 
 
 
 
 

 الكالم آخــــر 

 

 

 َعَبُق الذكرى وُحلُو األمِل 

 في أغنية

 موعدعطا أ.د. محمد 

 

  



 



 
 

 2019/  (/   ربيع153العدد )   

195 
 

 

 في أغنية األمِل لُوالذكرى وُح ُقَبَع

 أ.د. حمّمد عطا موعد

 

 
ا  يددد   يعيدددهذ  دددشي ياجلمددديه يد يددد ا ربمددديه عنياددده يخددد، حي    عددد   ني دددني  ع ددد  

ياسددني م  ددي   يددنيم يامدددني ا  سددني د ري م  وحة ددد   ددن يدددلي ا ي  اددع ي ددد   يامددع  
كنيربدد  ك ددع ياسددني د   كع ددة   يدددني سددني د ري   عددمف اعاددةر  ددم  ا  سددني ني   يادده   
ياد  يدديا كددني كنيربد    ددن  سددني د  ي دهق   ااددي  تددير ي ادني   ياحاددني م ي ياة ا دده  عدد  
ياجلددنييف ي  اددع ي دد   يامددع  ك عددل   دددي  عددنيف ك ددع ياسددني ني    مددم  ياجلددنييف يسدددحعجلة  

 انيهنددني فم ددني   ددي  ةفدددني فددمت  اع  دددني كسدده   عدد،  ني ددني   ي ي سددايا   جلدددني اياي ددةي
  ة  ني  ع  سدني د ري م  امدة د ا ادلي ا  كنيربد   دشا ياسدني د كجلحادم  د  ي عدمف 

 ر   ني ي يااأيف ياشي سحممب  جله ي ية  فميبا  سةق  سني ني  ياه    يجملني  ق.
ني   دددي   دددةا  عدددة  كجلددد    ا دددة  سدددني د يافيددد   دددأ ف  يددددني   ددده  مدددم   ددددني   مي ددد

  عدددةي  ي عفدددة  ي كددد  اي يدددد  جلددددنيا  كدددني  ي ياعنيادددب  عددددني   دددةا  عدددمف  دددي   ودددني  
دددني     ك دددي  )  ي ددد  ا كدددنيربةي ي عفدددة   ياا ني دددد)   ي ا دددد)   يام فادددد)   ياام ي دددد)   ك 
 سددةي ني  ددي ي اعددنيبا كنيربدد  كع ددة  ددجلد  ي تددةي   ياهددماني ا  دد  ي    اددد  ياح عددب 

دم)  اويحد  جي سة   مبمني يق يافل ياهيئمي ياشي كني   يجلجلني   د  يددلي ا  كدني   عد       
ع   عهددددد ا  ددددم  ي ي  دددد   ي ف ددددب ييا ددددك  انييددددد  ددددي  انيضكدددده يسددددمر ني   دددديد   ي ه 
 يد ف ا دد  يرعددما  ي  عدد، ي  يددني  يهدد    ددن   سدده   ادد ) ياه ي ددد يا ددعلق ياددشي 

  حيدددنيك  عايدددب يددددني  ا  يادددك ي ) كي   ددده    الَّ ي دددديمدددفه  ياعادددني )ا   دددة يمكدددهي  
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آعددم يادده س ي سددحاي  ياددشي ي دد  سددني د ياددهي   اعم ددد يايحي ددد  ي ددني يفدده   كأربدده  ددني ر 
اث   اي ادددد  عافددددد   دددد نيم ي يا ددددعني ا ياددددشيي كددددنيربةي يهددددماة   ددددني يددددم ي خدددد   ددددي 

  انيض   ف ص ي   جلنيم عافحه...
ياحسدداي   ياانيسددي ) يادد   كددني  لددنياا  اددع ك  دده  فجليددد عنيادده يخدد،     ددي آاددد 

 يشرتي ني اجلني  ياهي:
 اي وطن احلزن املمزوج أبحالم الفقراء

 اي حكاايت اجلراح
 يف لياٍل قامتة
 اي ترانيم احملبة

  دد أ   دد أ ض  دددي ي ددم أ  أربددد  ضسددني د ياددهي   دددمم  ددي  ادددع ياددة ي ي دددميي 
ي ددم ا كدد    ددم  ياددهربيني كددني  ي  يددةذ ي ر ددة   ي كيددنيذ     دد   ي دمييا  ربدد    ددي

ا  فده  فود   ففد   دني    دن   الادعا   دني كده    ي ك     ب  ين   د  ي كد  ربد و د و
 فك    دن   ة دع  دن يربحوهد   سدني حع  دي  د  يام كدني  ياد  جل  ادنيض  يددمي ا 

 اس ددةير  يااة ددد  ي ددم    اددنيض  يدددمي  ي ايددني  فنيتددد  ددم     يددعا ايددني  فنيتددد كعددة  
 ياعم دددد  ياة دددهق  شدددا   حجل    عددده    ددددني  جلددددنيا   ادددم ياة دددةا يا،ي دددد خدددنيا     ددد  جل 

   ميهننيا  فه ر  ي      ربانيتدني   ة ي اعنيبا    ال  ياواميم.
  ني ح    ف  مظدمي   دن مظم دني  دن شدم    ك دع ي  دال  ّدمس  حجل  احسدحاف ينا 

ه مد)  ياحس يد ايس  جل        اع    ر. حم دةر  ة ده   ده  كعيهذ حي    م يا
هللاا  كدددني  كدددشاع  عدددال ا  ددددة  ددده    ملفنيربيددده   رتي ددده ي وعددد    دددب   ياحدددةير  يادددرتي  ا 
 ع  ما يامدام يادشي كدني  ي دع  حي   ال دد  

   سني  يافسانيم ي  شام ياميحة  ي 
د  ين  د، كدميربي     ف  د   تماني     ميئود  يا،ي دد ياد    كجلحدد ا كدني  كد    دشي ي   

يحملف دددد ياددد  كنيربددد  كدددهي ب عيدددنيجل   ددد  كد جل وم ددددني   دددن  عدددميا  فددده   كددده  اا فدددني  شدددني فني  
 ميجلني ا كنيرب  كمس دني كف  دني جل    ني ا  رتكسد    دني    مدني ه ني ياجلهي دد  رت عدين حي ف دص 
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  سل كفه   كأهنني ي سني ل.
ي ك ددع يا ماددني  ياع دديفد كنيربدد  آاددد  ي ف ددمق  ددشا ي مددني ه يادد   مدد    عدددني 

 ياحساي  كحمهف ي مده ي ميي ا هي :
 سوف أييت كالربيع

 سوف أييت كاألغاين
 زارعاً يف كل جرح
 وردة مثل األماين

 سوف أييت خربتين
 حلوة كانت هنا

 سوف أييت خربتين
 أغنيات العاشقني

 د يادددهي    ددد أ سدددةت ر  كدددنيام ي  يد يددد ا  م دددما يادددشي يسدددممذا ايعيددده اسدددني
 اادني  سدمم نيا سدةت ر   ادع يام دم ياسدني م ا دم يامدني  اي سدل  يدها يامعي دد ي دم  
يادشي او ددين  ادك  سددني د يادهي ا سددةت ر    دد    دة ي فددنيذا  فدنيذ    ددم ياه مددد) 
د  سجلع  مسني  ا ا مق ياو ددا  في حدع   ف دع   دن  دة ا يسدعه يخةيا مجي   يمسما  ف   س  ي نا  ة   ضفجل دني ا ض ادم   دني كاد  ا  نيافدني   عده  ضسدد   دة ي ا   دن شدا   دم 
ددددا  تددددفني ع ض  دددده ا يافسدددداايد يشددددحاةيا  عدددد،    ددددني ،   ددددة   شددددم دا ي   س 

 يااميرا ض ي ة  ف    جل  ييل   ن   ....)...
كنيرب   شا ي فنيذ  فل ني جتة  ي عني مي   حخوك  مذ   دن يادهي    م   ربدة 

يدده  يه  ددنيب  ياحاوددل يحدددني  كدد  كاح عدددني  ددي  ددش   نيا  ااجلدددني ظ  دد  حي ربوددر   و م ك دده  
تني هق شنيخمد كمرر  فنيذ    م ياه مدد)ا  فده   د   عددني   رق ي  نيربيدني ا احم  ددني 
ي كدد   كددي ف دد    ددي   كنيهنددني   كانيادده  يددين خددة   ددني مخددنيا  كجلدد   ي  اددني  ياع دديفد 
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 عةي  ي  ه  مم  يد   دنير ي حي   دة   ف  عال    ري  ي  جليني  ي   ةا  عة    
 اعددددددنيك  يا،ي ددددددد ي سددددددني حدنيا  مددددددم    يافسدددددد د كعددددددةر حي سددددددني حدنيا  شددددددم    ك ددددددع 
ة ر  ي يحدني   حعيه ياجلدة  حي  تد دني   سنيسددني  يافس ني  كفهر ظال  ربور يه  نيب ي  س 

 فدده  ددم    دده  1982يادشي  ددما  ياددهي   ددن    يادة  فددةض  ا  أ ددنيرذ  ددشي حي  دني  
 فني  جلدددني  ةيادددهي   دددة يادددة   دددي يعددده   هيددده ي سدددنييف يادددشي سدددحاني  يادددهي    يددده:    دددا  
فد دم       در  ي سدنييف ف ده   دني  حاده )   دني كدني   دي فدمي   دشي  فده   هيه ف ه   دني  حاده ا  ك 
فنيظددده فدددة    يادددهي ح      فدددني :  ني دددشيا  دددشي كعدددةاا ربادددةر  ك دددلقا  ادددة كجلددد   كع ددد  ي 

 دددشيم   دددني كدددني   دددي  يادددهي سدددةف ربادددمق  ايفدددد   اددددني  يااةيددد   دددني تدددجلع   ملسنيسددددني
 اامي   شي ر      جييفه  م م.

كددني   ددهيف  ياددهي ي  انيربددها  أسددنييف ياددهي  يااددةي   عدد  ياددهي  كفاددن شددنيخمدا 
ددة ر  ددي يحدددني  ي  عنيسدد ني ا   ددة  سددلا  دددني  دد    ري  ي  جليددني    جلوددر  يه  ددنيب ي  س 

  رقا   رق   ددةق كنيربد   جلددنيا   رق يامددني   كفدهر يدددمي ا  اد    ددم  يددةجل   يعدميف  انيربدده
ياجلهي د ي  ةق يا   تدع  حايددني  حخد،ذ  ادنيض  ياعنيشدا ا   ادنيض    عدم   د  ي 
)  عددد  سددديأ   دددي يادددفالر يافدددني رق يافني حدددد يافعيدددهق   عددده   رق  كيدددنيذ     ددد          دددم 

ي  وددددني ا   دددد   يامددددني   سدددديأ   هددددمانيكه   ا م   دددده  ي  ددددةق ايعيدددده حي   كنيهنددددني  سدددد ني 
ي  ددددعة  حي شددددعما  ع ا ف دددده  ف  ددددها   ددددني   ياددددهي  ير  كاددددص    دددد    م ددددني   ددددي مر  
) ياه ي دددد ياجلني يدددد تدددفني ني ا  دددش ب  دددم س     دددةاها  فددده عف دددأ كددد   ي  يذ  يا دددمة  ي  ع 
 يادددهي  اه ي دددد حي    دددها   جلددده ني   ير    ياددده   تددد   ياوادددة  ي ي  فدددني ا ف جتددده 

 فدددده -    ا ددددني  فدددده سدددداني   يدددددنيا  ااددددي   دددد   ددددةرق  ياددددهي  سددددنيم    ي   فددددرا  اجل دددد   
 ددنير  يافسدد د حايدددنيا  ح    ف     ددم)  -يكحمددك    ي  فددني   ي  يذ كنيربدد    ددمفحه

 عدددددم    ددددد  كعرتيددددده ياه مدددددد  ع، دددددني  وع حددددده ك دددددعا  هدددددا     كدددددني   يادددددهي   اهدددددمع 
 يا،يم...

ه ددد   دددشي ياهدددمع ي  دددة ياددد،يم يع دددة تدددة  آادددد ياح سددداي   دددم ق  عدددمفا  ي ع 
  يةيت  عنياه يخ،  فجليحه:
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 أرى أايما آتية 
 جنوووووووووومًا 

 خترتق الغيوم
 أرى أايما آتية 

 دموعاً 
 ألفراح الصباح

 تَفيُق على وتٍر يرجتفُ 
 كلّما غّّن الصباح

 وَردَّدُه ِسحُر الندى
 فوَق جفِن سوسنة

   رق يامدددني   ي  جليدددني    ددد  ك عدددميف ي  غدددنيم يادددهي  ك عدددل   دددي  مي ددد  ياعادددم ي 
  دديب  اددني   ايدد    يدددني ك ددلي ا  ددأ  عحين   ري  ي  جليددني    ددن آ  ي ض ا  ة ددني  
ّددرت  ياعيددة  احمدد   تددةمي  يفددهر ظ  ددد ياجلوددر ي سددةر  سددو  ياددهي ا  دد  ي ر ددة   ي ميجلددد 

  ير ا ر دة  كسدحياع   دن  كدم يمجتدك ا دفني  يعدينا كحمة   حي ر دة    دمي  يا دفني 
دد   تددهف فجلنيئدده حي سددمم ياجلددهف  ددة   وددي سةسددجلد يسددحياا  احة  ددني   ددن  ددم    ي   
يا فني     فر   شب ربميهاا  ي  كنيرب  ك ع   ا   كينيهنني  فجليد عنياه يخ،ا  كدمرر 

  عها  كعيه ياجلميه:
 سوف أييت كالربيع

 سوف أييت كاألغاين
 كل جرحزارعاً يف  

 وردة مثل األماين
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 سوف أييت خربتين
 حلوة كانت هنا

 سوف أييت خربتين أغنيات العاشقني
مث ك ددش  ب ح   ي   عيددهي   عيددهي ا ي   يعددم سددفعيجليني  يااددم  ي نيتدد ا اي ددك  ياددهي  
 ت    ميي   ن   ة ي ض ا   يما ه ح  تة  آاد ياحساي ا     كحني   ياجلميه:

 أهديتك صميت احلزين
 أهديتين مشس النهار
 هل تعطين أحالمك
 غري موت االنتظار

 سوف أييت كالربيع....
 ي  اني  يا    ي ميي ك ع يدحم   ين ياايني   م ق  عمف   دني ر يافادنيما  دال 
ددهي ري ي شددعة ي   سدد     ددمذ    دد    ددن    عدد   ني ددني   مدد     تنياددع ربوسدد ا  أ  

    ي يافدة  خدني ملي شد ما  اادي  سدني د  يدني  مج   ض  ياع ما  يعام يا سني  يا ني
ياهي  ك،ا   ني    فهرق ت   ي مييا   د   دهيين  د  ياجلددني  ياد  كفدهر سدي    ي  د  

  ي  شا يا ماني  يدحك يب  نيكك: 
  حي ة ي      ربحاني )ا  ي ياةف  ربوسه  مس    ي  عيه تدهف  فجليدد  دي  فدنيذ 

    م ياه مد) كهي ب عني مي فنيئ د: 
  ي ة  ف    جل  ييل   ن   ....).... ض
 



 

 
 
 
 
 

 تنبيه
 

تعتذر هيئة حترير جملة الرتاث العربي من قرائها الكرام لوررد  بعو    

دمعظمها من اهلنات اهلينات يف حبثي: األفكار البصورية   املطبعيةاألخطاء 

بوووك مكوووي دابووون األعبوووارق يف  ووووراا المووورال دحبووو :  الموووي  ا ماليوووة يف  

 (152)جداريات مارق السرمرية األمررية  يف ود ها السابق 

دتتمدم بالشكر ا زيل مون الودوترر دليود قوراقى ولوي تنبيهنوا          

  جمللوة مون قرائهوا الكورام اة وار        هذه األخطاء وما ترجر هيئة حتريور ا 

 مثل هذه األخطاء مهما واعت بسيطة. 
 


